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رض@آرآلىتجصآل@ه
(1)

والسنةبالإسلاميمتعكمانلإجابةالمرجواالمسؤولسبحانهال@ه

هذهعلىمبنيئوفوزهماونعيمهماوالآخرةالدنياسعادةفإنوالعافية،

كملتوقدإلاالكمالبوصفعبدفياجتمعنوماالئلاثة،الأركان

اللهنعمةمنفنصيبهلاوعليه،اللهنعمة
منها.نصيبهبحسب

مقيدة.ونعمةمطلقةنعمةنعمتان:والنعمة

المطلقة:فالنعمة
هي

وهيالأبد،بسعادةلمتصلةا
والسنة،الإسلامنعمة

وهي
(2)النعمة

يهديناأن)3(؟صلواتنافينسألهأنسبحانهاللهأمرناالتي

خصهمومنأهلهاصراط
(4)

يقولحيثالأعلى،الرفيقأهلوجعلهمبها

التبتنمنعلئهماللهألغمالذينمعفأولمكوألزسولأد@هيطع)ومنلى:تعا

9،.6الاء/أرفيقا@أؤلبهكوحسنوالفنلضوألشهد!لصديقيهتوا

وأصحابهاالمطلقة،النعمةهذهأهلهمالأربعةالأصناففهؤلاء

")ب(:نسخةزادت(1)
)ع(:وزادتوكفى،،حسبيوهو

9
كريمياوأعن،ئررب

أجمعين،4وصدالهوعلىمحمدالمرسلينأشرفعلىاللهوصلىنستعين،وبه

)ظ(،منالأولالصفحاتأعلىطمسوقدالنئاخ،زياداتمنوهو

فقط.ظ()ب،مئ(2)

لأصلاتنا،.)ب(:في(3)

خضه!."ظ(:)ب،في(4)



وأتممتديمبهغلكتمأكمقتالؤم00)لى:تعابقولهالمعنيونهمأيضا

الدينفأضافالماندة/1،3@دينأ..شغاقيلكمورضيتنحمتىعييهغ

همإذإليهم؟
لأمم.اسائردونالقيمالدينبهذالمختصونا

دينلإسلامافيقال:الرب،لىوتارة!العبد،لىيضاف!تارةوالدين

الذيالله
منيقبللا(1)

"الدعاء:فييقالولهذاسواهديناأحد

اللهم

منأنزلتهالذيدينكانصر
الدين؟لىالكمال!ونسبالسماء"

النعمةلىوالتمام!
وهمإليهم،ومسديهاوليهاهولأنهإليه؟إضافتهامع

للمسلمينالمأثورالدعاءفيولهذالها،قابلينلنعمهمحضمحل

"

عليهموأتممهاقابليهاعليكبهامثنينوأجعلهم
"

(2)

(3)

)ب(.فيلي@

بنعمرقولومنه
فيمسلمأخرجهدينه،يحفظوجلعزاللهإن"لخطاب:ا

عمرابناستفهامفيمطو،(12).(1823)صحيحه
منه

الاستخلاف.في

فلعلهمأثورا،عليهأقفلم
لمؤلف.ازمنفيالذارجةالأدعيةمن

هذانحوورد
ووقفه.رفعهفيعليهاختلفلكنمسعود،ابنحديثمن

عليه.واختلفسلمةبنشقيقوائلأبوعنهفرواه

ابنعنوائلأبيعنراشدأبيبنجامععنجريحوابنالقاضيشريكفرواه

"وأوله:فوغامسعودص

أئفاللهم
سبلواهدنابيننا،ذاتوأصلحقلوبنا،ببن

بطن،ومامنهاظهرماالفواحشوجئبناانور،إلىالظلماتمنونخناالسلام،

أنتإنكعليناوتبوذرياتنا،وأزواجناوقلوبناوأبصارناأسماعنافيلناوبارك

علينا".وأتمفاقابليها،بهامثنينلنعمتك،شاكرينواجعلناالرحيم،التواب



نسبهربهمبتوفيقلهالفاعلينبهالقائمينهمكانوافلماالدين،وأما

فيالكمالوكان1،3الماندة/1@دبنكتملكتمأكمقت)اتؤمفقال:إليهم،

تقاربتاوإنواللفظتانالنعمة،جانبفيوالتمامالدين،جانب

وتواردتا
(1)

فبينهما
(2)

أخصالكمالنف!التأمل؟عنديظهرلطيففرق

ولكنوالذواتلأعياناعلىويطلقني،لمعاوابالصفات
(3)

باعتبار

":@@النبيقالكماوخواصها،صفاتها
ولمكثير،الرجالمنكمل

منيكمل
مزاحم،بنتوآسيةعمران،بنتاب(قأب/مريمإلاالنساء

(2)

(3)

الطبروا)969(،داودأبوأخرجه
)699(،جانواس)8231(،الدعاءفيني

البزوا
5/5)ر 31)(51 1/3)لحاكموا4(،7 هم.وغير)879(،(98

مر@وغا.مسعودابنع@وانلأليعنضعيف.الأودي.يزيدبنداودورواه

فينيالطبراأخرجه
.(224)الكيرالدعواتفيوالبيهقي)9231(،الدعاء

فوقفه.الأعمشوخالفهما

موقوفامسعودابنعنوائلأبيعنالأعمشعنغياثبنوحفصمعاويةأبوفرواه

.(063)لمفردالأدبافيوالبخاري3(،1380)شيبةأبيابنأخرجه

عطاءرواهماويؤيدهوهم،ورفعهموقوفا،الصوابهووهذا
أبيعنالسائببن

.(3"141)شيبةأبيابنأخرجهبنحوه.موقوفامسعودابنعنالأحوص

وتواختا"."ت(.)أ،وفيوتوازنتا"،")ب(:فيوجاءفقط،)ظ(من

فبينها!.")ب(:في

وذلك!.9)ب(:في



خويلد"بنتوخديجة

وسنئاوفرائضحدوداللإيمانإن"العزيز:عبدبنعمروقال

"الإيماناستكملفقداستكملهافمنوشرائع،

(1)

(2)

3/2)تفسيرهفيالطبريأخرجه 9/3)تفسيرهفيوالثعلبي3(،6 طريقمن(53

بنحمادأسامةوأبيإياسأبيبنأدم
أسامة

مرةعنمرةبنعمروعنشعبةعن

محمد،بنتوفاطمة"وزادا:مثلهفذكرموسىأبيعنالطيبشراحيلبن

الطعام،.سائرعلىالثريدكفضلالنساءعلىعاشةوفضل

أسامة.وأبيادمعلىوهموهيمحفوظة،غيرشاذةطمة(وفايجة)خدوزيادة

فييعلىوأبوادم،عن(3250)صحيحهفيالبخاري@أخرجه
مشده

(13/2 به،شعبةعنكلاهماأسامةأبيعنموسىبنمجاهدعن(7269)(53

رضيوفاطمة()خديجةذكربدون
عنهما.المحفوظهووهذاعنهما،الله

بنووكيع)غندر(جعفرب@ومحمدالقطانسعيدبنيحىرواه.وهكذا
لجراحا

الصواب.وهووفاطمة(يجة)حديذكرواولممثله،بهشعبةصكلهموغيرهم

3و3230)البحاريأخرجه 5 وعبد(3947)لنائيوا)1342(،ومسلم8(،5

1و19523)وأحمد)465(،حميدابن 9 6 الفكلشرحفيوالطحاوي8(،6

2و2747)برقمواللالكائي1(،05)رقم 7 .(506)مندهفيوالطيالي(48

6/4)الفتحفيلحافظاذكرتنبيه: لحليةافينعيموأبانيالطبراأن:(47

مرزوقبنعمروطريقمنوفاطمة(يجة)خدزيادةأخرجواتفسيرهفيوالئعلبي

لعلهقلت.شعبة.عن
وإلاحديث،فيحديثعليهفدخلذلكفيوهم

بنعمروطريقمن(99-5/98)لحليةاوفي(23/14)نيالطبراعندلحديثفا

فقدالثعلبيوأماالزيادة،بدونزوقص
ذكره.تقدم

الإيمان@يشيبةأبيابنووصلهمعئقا،(1/11)صحيحهفيالبخاريأخرجه

.(135)رقم



أعياناللهونعمةني،والمعا(11قأظ/الأعيانفيفيكونالتمام،وأما

ومعان.وأوصاف

نسبةفكانتومحاته،ونهيهلأمرهالمتضمنشرعهفهودينه،واما

الدينإضافةكانتكماأحسن،النعمةلىوالتمام!الدينلىالكمال!

أحسن.إليهوالنعمةإليهم

(1)هذهأنلمقصودوا

هي
لمطلقة،االنعمة

اختصتالتيوهي

صحيح.فهوالاعتبار؟بهذانعمةالكافرعلىدلهليسقيل:وإذابالمؤمنين،

وعافيةوالغنىالصحةكنعمةلمقيدة،االنعمةالثانية:والنعمة

وبسطلجسدا
هذا.وأمثاللحسنةاوالزوجةالولدوكثرةلجاها(2)

فهذه
وإذاوالكافر،والمؤمنوالفاجرالبربينمشتركةالنعمة(3)

(4)دثهقيل:
فلاحق.فهوالاعتباربهذانعمةالكافمعلى

إطلاقيصح

إلاوالإيجابالسلب
(5)

(6)أنوهوواحد،وجهعلى

لفاالمقيدةالنعم

تكنلمفكأنهاوالشقاءالعذابإلىومالهاللكافراستدراجاكانت

النعمة،هذهأن"مط(:)ع،في(1)
هي

1النعمة.
أولى.لمثجتوا0،0

لى.أولمثبتوا"،وتبسط"مط(:)ع،في(2)

فهذه،.هذا.وأمثال"بدل."لنعمةاهذهوأمثاللأ)ت(:في(3)

خطأ.وهولته،لي@")ب(:فيوقع(4)

كذا(5)
مستفيم.والمصىالنسخ،جميعفي

)ت(.فيلي@(6)



فقال)1(،كذلككتابهفيتعالىاللهسماهاكمابلية،كانتوإنمانعمة،

أكرمنربفيقولوولغمهوكرمهفاربه،ابنلةماإذاآقيدنمنن)فأماوعلا:جل

الآية@@ص...أهئنربفيقولورزقهعليهفقدرائئنهماإذاوأما@

ونعمتهالدنيافيأكرمتهمنكلليسأيالمجر/51071،،أ
(2)

قدفيها
(3)

منيابتلاءذلكوإنماعليه،أنعمت
عليهقدرتمنكلولاواختبار،له

فجعلتهرزقه
(4)

أبتليبلأهنته،قدأكونفضلةغيرمنحاجتهبقدر

بالمصائب.أبتليهكمابالنعمعبدي

و@ودئمهو)فأكرمهقوله:معويتفقالمعنىهذايلتئمفكيفقيل:فإن

@أكرمن)ربقوله:عليهأنكرثمالإكراملهفأثبت
(5)

.@ص@وقال:

(6)ذلكليسأي
@منيإكراما

ونفاه.لإكراماأثبتفكأنهابتلاء،هونما

جنسمنوهماالمنفي،الإكرامغيرالمثبتالإكرامقيل:
النعمة(7)

يكونأنلصاحبهبموجبالمقيدالإكرامهذافليسوالمقيدة،المطلقة

سقط(1)
كذلككتابهفيتعالىالله")ب(:من

."أونغمته"ة)ع(في(2)

(3)
دي

فقد!."ت(.)1،

."فجعلت"ت(:)1،في(4)

سفطهناإلى"فأكرمه"قوله:م@(5)
)ت(.من

وهو-خطأ."،كذلك"ةت()1،في(6)

سقط(7)
)ب(.من



المطلق.الإكرامأهلمن

ردولكنهمطلقةنعمةالكافرعلىأنعماللهإنقيل:إذاأيضاوكذلك

البحر،فيفرماهبهيعيشمالاأعطيمنبمنزلةفهووبدلها،اللهنعمة

(1)اللهكمرا@لغمتلوأبئائذينإلىتر)ألتملى:تعاقالكما
8،،2إبراميم/أ

لايةا@اقدى...علىالعمئفاشتحثو(فهدئتهخثمود)وأمالى:تعاوقال

عليهاواثروانعمتهفبدلواعليهم،منهنعمةإياهمفهدايته7،،1أفصدت/

الضلال.

النزاعفصلفهذا
(2)

لا؟أمنعمةالكافرعلىلثههلمسألة:في

جمالها.و!الألفاظاشتراكهما:إحداجهتينمنالناساختلافوأكثر

الإطلاقجهةمنوالثانية:

المطلقةالنعمةوهذه
والفرحا@(قأظ/الحقيقة،فيبهايفرحالتيهي

بفقعل)قللى:تعااللهقالالفرحينيحبلاوهوويرضاه،ال@هيحبهممابها

8،.5أيونس/فقيقرصا@فبذلكوبرختصالله

ارأتبرار،،قزمهتم)وأصلوأ:(1)النسخةزادت(1)

9لىعليها....!!وآثروا9قوله:من)ت(منسقط(2)

لأ.النزاع



(1)السلفأقوالدارتوقد
الإسلامورحمته:اللهفضلأنعلى

أرسخكانوكلمابهما،فرحهيكونالقلبحياةحسبوعلىوالسنة،
قلبهكانفيهما

باشرإذافرحا-ليرقصالقلبإنحتىفرحا،أشد(2)

روح
يكونماأخوفأمئاممتلئوهوالناس،يكونماأحزنالسنة

الناس

السنةفإن
منالذيالحصين،اللهحصن

الآمنين،منكاندخله

وبابه
(5)

بأهلها@انتقومالواصلين،منإليهكاندخلهمنالذيالأعظم

قعدت
البدعلأهلطفئتإذاأيديهمبيننورهاوشمعىأعمالهم،بهم
السنةوأهل)6(،أنوارهموالنفاق

هم
اسودتإذاوجوههملمبيضةا

الآية@وجولم...ولتمموذوجوررتبيض)ئؤملى:تعاقالالبدعة،أهلوجوه

1 والائتلاف،السنةأهلوجوهتبيضعباس:ابنقالا،،"6عمراد/ل1

3/5)للس@وطيالممئورالدرانظرة 54).

أولى.والمثجتقلئالأ")ت(:وفيقلبيا"،")أ(؟في

"قوله:
روحالقلب...أنحتى

"،السنة
باشرإذاالفلبأنت(:)1،فيوقع

روح
فرخا،.ليرقصال@ة

"قوله:
سقطدالناسيكونماأخوفأمئاممتلئوهو

من
مط(.)ع،ة

سهوا.مقحمولعله"،اللهحصنوبابه")ظ(:جاء

"أنوارهملفاقوالبدعالأهل"فوله.
لأهل)ب(:افيووقعظ(،ت،)1،من

"البدعةوجوه
خطأ.وهو



والتفرقالبدعةأهلوجوهوتسوذ
(1)

وهي
(3)اللذانوالنورلحياةا

العبدسعادةبهما
(4)

وفوزه،وهداه

الاسلهءفيشىلؤرارووجعقنافاخيتنهمتتا)أومنكانتعالى:قال

1الأنعام/ئ@ها@1بخار@مليسالظلمتفىمثلاكمن السنةفصاحب.(22

مظلمه.القلبميتالبدعةوصاحب)5(،مستنيرهالقلبحي

موضع،غيرفيكتابهفيالأصلينهذينسبحانهاللهذكروقد

الإيمان،عنخرجمنصفةضدهماوجعلالإيمان،أهلصفةوجعلهما

)6(،وأذعنعنه،وفهمالله،عنعقلالذيهوالمستنيرلحياالقلبفإن

المظلم:الميتوالقلبجم@.رسولهبهبعثماومتابعةلتوحيدهوانقاد

(2)

(6)

)ع(:في
."اقفترلاوا"

1)9311،رقمتفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه 1 لخطيبواعمران(،آل4

7/3)تاريخهفي 9،03 وغيرهم)47(،رقمللالكاليوا1(،9

بالكدب.اتهماولدربهعبدبنوميسرةعمروبرمجاشعو@يه

ربه.عبدبنميرةحاتم:أبيابنتفسيرفيليىتنبيه؟

.(58-54)ص/اللطيفعبدعمرولمحمدالفعتكميلانظر:

والور.للحياةصفةلأنهالصواب؟هووالمثبت"،اللذين"ةالشخجميعفيوقع

لى.أولمثبتوالأبد"،ا")ظ(:في

"ظ(:ب،)أ،فيووقعمستنير"،)ع(:!فيو)مط(،من
"بدل"لقبامستير

مستنبره،،

الشةفصاحب")ت(:فيوجاء
."البدعة...وصاحبحي،

وفهموأذعن")ب(:في
أولى.لمثبتوا"،عنه

1



عنيعقللمالذي
يصفولهذارسولهءشي@،بهبعثلماانقادولاالله

فيوبأنهمأحياء،غيرأمواتبأنهمالناسمنالضربهذاسبحانه

منعليهممستوليةالظلمةكانتولهذامنها،يخرجونلاالظلمات
(1)

والباطلالباطل،صورةفيلحقاترىمظلمةفقلوبهمجهاتهم،جميع

كلهالهموأحوامظلمة،لهموأقوامظلمة،لهموأعمالحق،اصورةفي

ظلمة.عليهمممتلئةوقبورهم)2(،مظلمة

@
قسمتذا

(3)
الظلمات،فيبقواعليهللعبورلجسرادونالأنوار

فيومدخلهم
(4)

الظلمةوهذهمظلم،النار
الخلقفيهاخلقالتيهي

النور،إلىمنهاأخرجهالسعادةبهلىوتعاسبحانهاللهأرادفمنأولا،

وابن(12قأظ/أحمدالإمامروىكمافيها،تركهالشقاوةبهأرادومن

فيحبان
"

صحيحه
"

اللهعبدحديثمن
رضيعمروبن

عنعنهماالله

خلقهخلقال@هإن"قال:أنهك@النبي
دي

منعليهمألقىثمظلمة،
(5)

ومناهتدى،النورذلكمنأصابهفمننوره،
أقول:فلذلكضل،أخطأه

النسخ:باديفي(1)
"

في
"

سقط:"مظلمةكلهامظلمة...وأعمالهم"قوله:من(2)
)ت(.من

."قيمت")ظ(:في(3)

ع(:ط،ت،)1،في(4)
"

من
".

)ب(.فيليس(5)



"اللهعلمعلىالقلمجف

وسمعهقلبه،فينوزالهيجعلأنلىتعااللهيسأللىلمجالنبيوكان

وعظمهلحمهووبشره،وشعرهوبصره،
(2)

قهفوومنودمه،
تحته،ومن

ع@يرفطلب)3(،نوراذاتهيجعلوأنوأمامه،وخلفهشماله،وعنيمينهوعن

لحواسهوولأبعاضهلذاتهالنور
(4)

الست.لجهاتهولباطنةواالظاهرة

رضيكعببنابيوقال
ومخرجهنور،مدخلهالمؤمن"عنه:الله

يظهروضعفهقوتهبحسبالنوروهذا)5(،نور"وعملهنور،وقولهنور،

(3)

11/2)حمدأأخرجه 1،92 20)،4466(6 8 وابن)2462(،مديلروا4(،5

2-248)رقمال@ةفيعاصمأبي 0(،7-65)رقمالقدرفيوالفريابي1(،5

0)9616،حبانوابن 7 لحاكمواسليماد،دعوةفي(1334)خزبمةوابن6(،0

وعمرأليبنويحيىيزيدبنربيعةعنطرقمنوغيرهممطولا(1/8،485)

النبيعنعمروبناللهعبدعنالديلميبناللهعبدعنرويمبنوعروةنيالسيبا

فيحديثامعهوقرنفذكرهجم@
"وحديثالخمر"اشرب"

بنىلقاسليماندعوةدي

صحيح.وشده."المقدسبيتمسجد

يتعقبهولملحاكمواحبادوابنخزيمةابنوصححهالترمذيحشهلحديث:وا

الذهبي.

ع(:ظ،ت،)1،في
."مهوعظا"

1)181،-(763)رقمصحيحهفيمسلمأخرجه 8،71 ابنحدبمن(89

رضيعباس
عنهما.الله

ع(:ت،)أ،في
"

وحو
."سها

طأبيابنأض-
8/2)هتفسيمفي3 6 تفسيرهفيوالطبري)91641(،(03

1



نورهيكونمنالناسفمنوبيمينه.يديهبينفيسعىالقيامةيوملصاحبه

حتىذلكدونوآخرالسحوق،كالنخلةواخركالنجم،وآخركالشمس،

(1)إن

إبهامرأسعلىنورايعطىمنمنهم
قدمه

ويطفئمرةيضيء

يظهربعينههذافهوكذلك،الدنيافيومتابعتهإيمانهنوركانكماأخرى،

والعيان.للحسهناك

مماتذرىأترنأمابهتقنررصاليكأؤحجناإ)كذلكلى:وتعاسبحانهوقال

الآية@عبادنا...مقلشاءبهءمنتهدىنوراجعفتهبهنويمناقيولااتكتب

2،.5رى/لوا1

-(18/1 2/4)لمستدركافيلحاكموامطولا،(38 03)رقم(34 مطولا،(51

اختصازا.الناهديذكرولم

أن@بنالربيععنالرازيجعفرابيعنموسىبناللهوعبيدحجاجطريق.من

فكلامهالور:منخمسةفييتقلبفهو"وفيه:كببنابيعنالعاليةأبيعن

لىالقيامة!يومالنورلىومصيره!نور،ومخرجهنور،ومدخلهنور،وعملهنور،

."الجنة

يخرجاه.ولمالإسنادصحيححديثهذالحاكم:اقال

العاليةلأبيأحاديثوصلهبسببالربيععنجعفرأبيروايةفيتكلمقدقلت:

منكانماحديثهمنيتقونالناس"حبان:ابنقالكعب،بنابيعنوجعلها

ارواية
تهذيبكثيزا".اضطراباعنهأحاديئهفيلأنعنه!الرازي()أيجعفربي

شبة.حا(9/62)لكمالا

فقط.)ظ(من:(1)

1



يحصللماروخا؟وأمرهوحيهفسمى
(1)

القلوبحياةمنبه

منبهيحصللمانورا؟وسماهوالأرواح.
القلوبواستنارةلهدىا

بينوالفرقان
والباطل.لحقا

لؤرا@جعلئه)ولبهنوجل:عزقولهفيالضميرفياختلفوقد

لإيمان.اعلىوقيل:الكتابعلىيعودفقيل:2،.5النررى/أ

أنهوالصحيح
فأخبرأقرنا@،منروصاالال@قوله:فيالروحعلىيعود

اتباعصاحبترىولهذاوهدى،ونوراروحاأمرهجعلأنهلىتعا
(3)

قدوالسنةالأمر
منيتبعهماوماوالنورالروحمنكسي

والمهابةلحلاوةا

قدماوالقبوللجلالةوا
رزقالمؤمنإن"لحسن:اقالكماغيره،حرمه

"ومهابةحلاوة

رإلىألوالطلئتضنيخرجهرئذبءامنوأارلى)ألتهوعلا:جلوقال

ال@أقورإلىنىيخرصنهمالطغوتأؤليآؤهموأتذيفكفروأ

2البقرة/ألايةا 57)

")ب(:في(1)

بعده.ماوكذلكحصل،

وسو@)ت(،من.سقط"الكتا@علىيعودفقبل:"،جحلناه.،،ولكن@قوله:(2)

منبأبسطالمؤلفيعيده
.(76)ص/فيهذا

ع(.ت،)أ،فيلي@(3)
عليه.أقفلم(4)

1



منفيهخلقواماإلىيعيدونهمفأولياؤهم
وجهلهمطباثعهمظلمة

فيهيدخلواأنوكادواوالوحيالنبوةنورلهمأشرقوكلماوأهوائهم،

منهأولياؤهممنعهم

إلىالنورمنإياهمإخراجهمفذلكوصدوهم،

الظلمات.

لهءيئشىلؤرالصوجحتنامتتافاخيتنه)أومنكانوعلا:جلوقال

1الأنعام/1الاية@وتخها...بخار@ملئم@الظلمتبئثلهكمنالناسف 22)

روحوهووحيه،هوالذيبروحهوتعالىب،2قأظ/سبحانهفأحياه

كماالظلمةأهلبينبهيصثينوزالهوجعلوالعلم،الإيمان
يمشي

الظلمةأهليرىفهوالظلمة،فيالمضيءبالسراجالرجل
ظلماتهمفي

وهم
العميان.بينيمشيالذيكالبصيريرونهلا

فصل

ومتابعتهمعليهموسلامهاللهصلواتالرسلطاعةعنلخارجونوا
يتقلبون

(1)

ظلمات:عشرفي

وظلمةالقول،وظلمةالهوى،وظلمةلجهل،اوظلمةالطبع،ظلمة

اوظلمةلمدخل،اوظلمةالعمل،
القيامة،وظلمةالقبر،وظلمةلمخرج،

الثلاث.دورهمفيلهملازمةفالظلمةالقرار،داروظلمة

)ع(.في(1)
)ظ(.فيعليهاطمسوقدبعده،ماوكذلك"،يتعؤكون"

1



أنوار،عثرةفييتقلبونعليهموسلامهاللهصلواتالرسلوأتباع

لكلفإنغيره،لنبيولاغيرهالأمةليسماالنورمنونبيهاالأمةولهذه

تام،نوروجسدهرأسهمنشعرةكلتحتلمج@ولنبينا)1(،نورينمنهم
(2)المتقدمةالكتبفيأمتهوصفةصفتهكذلك

برسوصلهءوءامنواال@هآتقوأاثذيئءامنوأ)يأيهاوعلا:جلوقال

غمورواللهلكغوينفر@بهتمشونلؤرالحئمرحمتهءويجعلمنكفلينيؤتكم

8،.2لحديد/ا1@رحيم

ينفعهمالذيوتقلبهمتصرفهمبأنإعلام:@به-)تثشونقولهوفي

بللهمنافعولاعليهم،مجل!غيرالنوربغيرمشيهموأنالنور،هوإنما

منأكثرضرره
نفعه.

أهلسواهمومنالناس،فيالمشيأهلهمالنورأهلأنوفيه:

لهملأحواولابهملقلومثيفلاوالانقطاع،الزمانة
(3)

)4(،لهملأقواولا

مشتإذاالصراطعلىتمشيلاوكذلكالطاعات.إلىلأقدامهمولا

أقدامهم.ارلأنوابأهل

."نورينمنهمنبيلكلفمان")مط(:فيووقع)ب(.فيليس(1)

.(87)ص/لمحمديةالفروسيةانظر:ا(2)

فقط.ع(ت،)آ،من(3)

@قط.ظ()ب،من(4)

1



يمشونأنهموهي:بديعةنكتةبهء@:)تمشونلى:تعاقولهوفي

مشواكمابأنوارهمالصراطعلى
(1)

نورلاومنالدنيا،فيالناسبينبها

قدماينقلأنيستطيعلافإنهله
فلاالصراط،علىقدمعن

(2)

يستطيع

إليه.يكونماأحوجالمشي

فصل

سمىلىوتعاسبحانهوالله
عجنهورسولهنورا،كتابهوجعلنوزا،نفسه

نوراأوليالهداروجعلبالنور،خلقهعنواحتجبنورا،ودينهنورا،

لؤروءكمثكؤؤثللازضنوالخصمؤتنرر)أدنهلى:تعااللهقال)3(،يتلألأ
@

و@

ةثبر@منيوقددزئنهاكؤكمبالزجاجة؟زجاجمةفىثمضباحامقحباعيخها

لؤرنورعكنارلؤتخسمتهولؤزئتهايضىءدي@ولاؤنةتي

أدلهىيهدص
علير@شئءبكلللهولتاس@الاتتلاللهويضربي@شآءينورهص

بكونه:لآيةا@لازضن...ونورالشمؤت...):(4)قولهفسروقد5،،3الور/أ

اهتدىفبنورهوالأرض،السمواتأهلوهاديلأرض،واالسمواتمنور

"ت(.ب،)أ،في(1)
لى.أولمثبتوا"،يفون

ع(:)أ،في(2)
أولى.لمثبتواولا"،"

(3)
تصحيف،وهوتتلألأ":")ب(.فيووقعللنور.صفةلجملةواظ(ت،)أ،من

لمثبت.اوالصواب

(4)
."لأقوله)ب(:منوسقط"،كونه")ظ(.فيوجاءع(،ت،)أ،من

1



فعله،هوإنماوهذاوالأرض،السمواتأهل
منهوالذيفالنورلا@

لهاشتقومنهبه،قائمأوصافه
االأسماءأحدهوالذيالنوراسم

أحدعلىسبحانهإليهيضافوالنور
وجهين:

فاعله.لىمفعولي!ضافة@موصوفها،لىصفبما!إضافة

@رتجها...بؤرألازض(13قأظ/)وألثرقتلى:تعاكقولهفالأول:

القضاء،لفصلجاءإذالىتعابنورهالقيامةيومإشراقهافهذا9،،6الزمر/أ

أنالكريموجهكبنورأعوذ"المشهور:الدعاءفيالنبي-شي@قولومنه

(1)"أنتإلاإلهلاتضلني،

(2)"الظلماتلهشرقتأالذيوجهكبنورأعوذ"لآخر:الأثرافيو

(2)

اللفظ.بهذاعليهأقفلم

أنأنتإلاإلهلابعزتك،أعوذإنياللهمبلفظ.عباب@ابنحديثوجاء@

نضلني...
لمسلم.للفظوا)7172(،ومسلم)8496(،البخاريأخرجه"

5(،6/3)المجمعالكب@رالمعجموفي)6301(،الدعاءفينيالطبراأخرجه

1)161،(9/79)المختارةفيالضياءطريقه:ومئ الكاملفيعديوابن2(،6

(6/1 (90)رفملجهميةاعلىالردفيمندهوابن2(،0
إسحاقاب@عنوعبرهم

اللهعبدعنأبيهعنعروةبنهثامعن
جمج@النبيدعوةقصةفذكرقال:جعفربى

الطانف.أهل

لهيثمي:اقال
ا@.تقات،رجالهوبقيةتقة،مدل@وهوإسحاقابنوفيه9

1/4)السيرةفيإسحاقابنورواه زيادبنبزيدحدثنيهئام(:ابنسيرة2

مرسل.وهذانحوه.فذكرالقرظيكعببنمحمدعن

1



لىتعاأخبركما(1)اللهوجهلنورأشرقتالظلماتأن(14قأب/بم@نهفأخبر

بنوره.القيامةيومتشرقلأرضاأن

وفي
"

نيالطبرامعجم
"السنةو""

الدارمي،عثمانوكتابله(2)

رضيمسعودابنعنوغيرها،
ولاليلربكمعندليس"قال:عنهالله

وجههنورمنلأرضوااتالسمونورنهار،
"

رضيمسعودابنقالهالذيوهذا
منالآيةتفسيرإلىأقربعنهالله

بأنهفسرهامنوأمالأرض،واالسمواتأهلهاديبأنهفسرهامنقول

والأرضالسمواتمنور
(4)

لحقوامسعود،ابنقولوبينبينهفيتنافلا

كلها.لاعتباراتابهذهلأرضواالسمواتنورأنه

(4)

")ب(:في
.@وجهه

ع(؟)ت،في
)ظ(.فيطمستوقدوالمسند"،"

ب@ئرعلىالردفيوالدرامي)6888(،(9/002)الكبيرفينيالطبراأخرحه

الثيخوأبو)09(،رقملجهميةاعلىالردفيمندهوابن)411(،رقمالمريي

1)111،رقمالعظمةفي ايوبعنالسلامعبدأبيالزبيرطريقمنوكيرهم(47

مطولا.فذكرمسعودابنعنالفهرياللهعبدابن

بالكذب.حبانابناتهمهالسلامعبدأبوالزبيرفيه

"،لمنكراتبامكرزبنالسلامعبدبنأيوبعنيحدثوكان"الدارقطني:وقال

2/2)حجرلابنالميزانلسانالظر. .(1368)3ر(4،8،92

سقطدوالأرضالسماواتمنؤربأنهفئرهامنوأما"قوله:
)ب(.من



وفي
"

مسلمصحيح
"(1)

الأشعريموسىأبيحديثمنوغيره

رضي
يناملاال@هإن"فقال:بخمس،@يخس@هاللهرسولفيناقامقال:عنهالله

ينبغيولا
قبلالليلعملإليهيرفعويرفعه،القسطيخفضينام،أنله

سبحاتقتلأحركشفهلوالنور،حجابهالليل،قبلالنهاروعملالنهار،

"خلقهمنبصرهإلبهاننهىماوجهه

وفي
"

مسلمصحيح
"

رضيذرأبيعن
اللهرسولسألتقال:عنه،ال@ه

"قال:ربك؟رأيتهل-يخير:
ىأنور

(3)
"أراه

اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخفسمعت
ورضي

معناهيقول:عنه

فيأنعليهويدلقال:أراه.فآنىنوررؤيتهدونحالأونور،ثمكان

الصحيح:ألفاظبعض
"

نورا"رأيت"فقال:"ربك؟رأيتهل
(5)

صحفهالناسمنكثيرعلىالحديثهذاأمرأعضلوقد

نينورا"فقال:بعضهم،
(6)

كلمةوالكلمةالنسب،ياءأنهاعلى"أراه

ع(:ظ،ت،)1،في(1)
البخاري"

@

دوكتبخطأ،وهو

كلمةعلى)ط(اسغ

":"لبخاريا"

."مسلم

.(179)رقمصحيحهفيمسلمأخرجه(2)

سقط(3)
)ع(.من

2)871،رقمصحيحهفيمسلمأخرجه(4) 91).

2ا-78)رقمصحيحهفيمسلمأخرجه(5) 92).

سقط(6)
نور!.فقال.")ت(:من

2



لخطأواالإشكالهذالهمأوجبنما@ومعنى،لفظاخطأوهذاواحدة،

@"قوله:وكانربهرأى@اللهرسولأناعتقدوالماأنهم
"أراهى

لفظه،باضطراببعضهموردهلحديث؟افيحارواللرؤيةكالإنكار

الدليل.موجبعنعدولهذاوكل

"لهالرد"كتابفيالدارميسعيدبنعثمانحكىوقد
(1)

إجماع

ابناستثنىوبعضهمالمعراج،ليلةربهيرلمك@أنهعلىالصحابة

منعباس
وشيخناذلك،

(2)
فإنالحقيقة،فيبخلافذلكليسيقول:

إحدىفيأحمداعتمدوعليهرأسه،بعينيراهيقللمعباسابن
(3)

أحمدولفظرأسهبعينييقللموراه،@شي@إنهقال:حيثالروايتين

رضيب،3قأظ/عباسابنكلفظ
ا@.عنهما.الله

معنىفيشيخناقالهماصحةعلىويدل
(5)

رضيذرأبيحديث
الله

واللههو-النورفهذاالنور"حجابه"لآخر:الحديثافيع@عقولهعنه،

1)ص/المرييثرعلىالدارمينقضهو 6،61 السلف.أضواءط.7(،6

نيمية.ابنبع@ني:

)ع(:فيوأحد!،")ب(:في
"بدلى@حدب@@

إحدى،.في

35/3)المسندفي:الروايةهذهانظر الفتاوىمجموعوفي)29312(،رقم(12

(3/38،6387).

)ت(.فيلب@

.(179)رفمصحيحهفيمسلمأخرجه

2



رضيذرأبيحديثفيلمذكوراب(4قأ/النورأعلم-
رأيت"عنهالله

ا@زنو

فصل

.(35النور/1الاية@مضباع...بهالؤل@،ءكشكؤلم)ثللى:تعاوقوله

كعببنأبيقالكماالمؤمن،عبدهقلبفيلنورهمثلهذا
(2)

وغيره.

مفسرفياختلفوقد
(3)

فيالضمير
"

:"نوره

ع@ه@.محمدنورمئلأيالنبي-@ين،هوفقيل:

المؤمن.نورمثلأيلمؤمن،امفسرهوقيل:

.(21)ص/يجهتخرتقدم(1)

فيكعببنلأبيئالمؤلفونسبهالنسخ،جميعفيكذا(2)
الوابلوإالفوائد!"

أبيئع@مقولاأجدهولم@،السعادةدارمفتاحوإ"السالكينمدارجو"@الصيب
منالماسبركبعامةفيكعببنأقيعنوالمنقولالمؤلف،ذكرهمابمئل

البحرانطرلمؤمن،اعلىيعودنوره،9قولهفيالضمرأنلخلف:واالسلف

6/4)حيانلأبيالمحيط فيتيمجةابنشيخه:تبعالمؤلففلعل914-8(،1

7/6)3(،2/38)الفتاوىمجموعفيكمالأبيئالنسبةهذه و9(،4
ابلجوا9

رجبابنلحافظاتبعهكما"،الصحيح
فيذلكعلىلحنبليا

9

الباري!فتح

و
9

لحكم!.واالعلرمجامع
بعدها.وماالكلمةهذهفذهبتخرم)ظ(في(3)
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ال@هنورمثلوالمعنى:وجل،عزاللهعلىيعودأنهوالصحيح

مننصيئاطبادهوأعظمعبده.قلبفيلىوتعاسبحانه
رسولهالنورهذا

معفهذا@@،
لىالضمير!عودتضمنهما

(1)
الكلاموجهوهوالمذكور،

ولفظا.معنىأتموهوالثلاثة،التقاديريتضمن

وهذا
(2)

إياه،وواهبهلعبدهمعطيههوإذلى:تعااللهلىيضاف!النور

والقابل،الفاعللىفيضاف!وقابله،محلههوإذالعبد:لىويضاف!

ذكرالآيةتضمنتوقدومادة،وحاملمحلووقابلفاعلالنورولهذا

التفصيل.وجهعلىكلهاالأمورهذه

يشاء.منلنورهلهاديالأنوار،امفيضلى،تعااللههوفالفاعل:

وعزيمتههمتهلحامل:واقلبه،لمحل:والمؤمن،االعبدوالقابل:

وعمله.لهقولمادة:واوإرادته،

والمعانيالأسرارمنفيهالايةتضمنتهالذيالعجيبالتشبيهوهذا
أنالهبماالمؤمنعبدهعلىنعمتهتماموإظهار

عيونبهتقرمانورهمن

أهله
قلوبهم.بهوتبتهج

:(3)طريقتانالمعانيلأهلالتشبيههذاوفي

منوأسلممأخذاأقربوهيلمركب،االتشبيهطريقةهما:إحدا

سقط(1)
مط(.)@،من

ع(:)أ،في(2)
"

خطأ.وهو"

."طريقان")ظ(:في(3)
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التكلف،
وهي

)1(؟المؤمنبنوربرمتهالجملةاتشبهأن
تعرضغيرمن

وعلىبه،المشبهمنبجزءومقابلتهالمشبه،أجزاءمنجزءكللتفصيل

القرآن.أمثالعامةهذا

"مشكاة"صفةفتأمل

قدللضوء،اجمعلتكونتنفذلاكوةوهي:

الدريالكوكبتشبهزجاجةداخلالمصباحوذلكمصباح،فيهاوضع

زيتمنوقودا،وأتمهاالأدهانأصفىمنومادتهوحسنها،صفائهافي

القراحوسطفيشجرة
(2)

تصيبهابحيثغربيةولاشرقيةلاأ(هقأب/

بأطرافه،محميةالقراحوسطفيهيبلالنهار،طرفيأحدفيالشمس

شدةفمندونها،الأطرافلىوالآفات!إصابة،اعدلالشمستصيبها

فهذانار،تمسهانغيرمنيضيءيكادوحسنهوصفائهزيتهاإضاءة

عبدهقلبفيوضعهالذيلىتعااللهنورمثلهوالمركبالمجموع

به.(14قأظ/وخصهالمؤمن

المفصل.التشبيهطريقةالثانية:والطريقة

قلبهوشبهقلبه،والزجاجة:لمؤمن،اصدرلمشكاة:افقيل:

قدفإنهلمؤمناقل@وكذلكوصلابتها،وصفائهالرقتهابالزجاجة
جمع

الخلقعلىويشفقويتحننويحسنيرحمفهوالثلاثة،الأوصاف

الشخجميعفيكذا(1)
فليتأم@،.ا

2/5)اللسانشيء.يخالطهلمالذيالماءالقراح:(2) 61).
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(1)
برده

صورفيهتخجلىوبصفائه
ماعلىوالعلوملحقائقا

ويباعدعليه،هي

بحسبوالوسخوالدرنالكدر
فييشتدوبصلابته)2(،الصفاءمنفيهما

اللهأعداءعلىويغلظلى،تعااللهذاتفيويتصلبلى،تعااللهأمر

كماكالآنية،القلوبلىتعااللهجعلوقدلى،تعادلهلحقباويقوملى،تعا

أرقهاإليهفأحبهاأرضه،فياللهآنيةالقلوب"السلف:بعضقال

"هاوأصفاوأصلبها

هيلمباركة:اوالشجرةقلبه.فيالإيماننورهووالمصباح:

ودينللهدىلمتضمنةاالوحيشجرة
وهيلحق،ا

التيالمصباحمادة

@ي
ع(؟)ت،

لخلقاعلىويشفقويتحثنويحسنبرقتهبرحمفهو"

)ع(.في
"الصفاتالم

خطأوهو

عن(2273)رقمالزهدفيأحمدالإمامأخرجه
خالد

صحيح،وسندهمعدادبن

محمدووصله
أمامة.أبيمسندمنفجعلهالأسديالقاسمبن

اللهعبدأخرجه
بن

.(827)الزهدعلىزوائدهفيأحمد

تقدم.كمالمفطوعاوالصواببالكذب،اتهملأسديواباطل،ورفعه

منوورد
بنحوه.مرفوغانيلخولااعتبةأبيمد

وغيره.(817)رقمالثاينمسندفينيالطبراأخرجه

وقفه.والصوابخطأ،ورفعهلهينمي،اوحسنهقي،لعرااجؤدهلحدبتوا

.(1691)رقمالصحيحةوالسلسلة1(،1،/34)للمزيالكمالتهذيبانظر.
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يتقد
(1)

لإدراكواالصحيحةالفطرةنورالنور:علىوالنورمنها.

الاخرلىالنورين!أحدفينضافوالكتاب،الوحيونورالصحيح،

أنقبللحكمةوالحقباينطقيكادولهذانور،علىنوراالعبدفيزداد

بمثلالأثريبلغهثمبالأثر،فيهيسمع
ما(2)

فيتفقبه،ونطققلبهفيوقع

وذوقهوفطرتهعقلهفيريهوالوحي،والفطرةوالثرعالعقلشاهدعنده

(3)أن
العقلعندهيتعارضلالحق،اهو@@الرسولبهجاءالذي

النور،علىالنورعلامةفهذاويتوافقان،يتصادقانبلالبتة،والنقل

والخيالاتالباطلة،ب(هقأب/الشبهقلبهفيتلاطمتمنعكس

يسميهاالتيلجهليات،االظنونمنالفاسدة
(4)

العقليات،القواطعأهلها

فهي
(5)

يغشهلبنفىتجي)أؤكاللمئئلى:تعااللهقالكماصدرهفي

أخرجأابعضلؤقبغضهاجملنمتى@ابفوقهننمؤجفويهءئنبئي
ص

وده

(40الرر/ألؤبى@منلصفمابؤرالهألتهمجعلزفأومنيريكذر

أتثمكلهمآدمبنيطوائفالآياتهذه(6)انتظمتكيففانظر

في(1)
لايتوئد!.ظ!:9

علىلأ.ت(:9)ع،في(2)

فقط.ت()ظ،من(3)

)ع(:في(4)
تسفبها".@

ع(:)ت،في(5)
."فهن@

أولى.والمثبت"،نظمت9)ظ(:فيوقت(6)
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اشتمال.أكملعليهواشتملتانتظام،

فيمالحقاأنعرفواالذينوالبصائر،لهدىاأهلقسمان:الناسفإن

عنع@الرسولبهجاء
يشتبهفشبهاتعارضهماكلوأنالله،

(1)
على

بهينتفعحاصللهشيئافيظنهاأمرها،والسمعالعقلمننصيبهقلمن

لرجدشئا@دهلضه،جاهإذاحتى+مآءالظثانئحسبهبقيعة)كمإلطأوهي:

لشبحرفىأؤكبهدمت@ألحسا@سريغوأدلهوحسابهفوفمهعد"أدله

أخرجإأبغضفؤقبغضهابملئتفويهء@ابئنمؤجفويهءئنمؤجيغائسه
ص

لؤبى@بنلهفمالؤرالهال@هيحعلزيرلفأومنيكذروده
(2)
3،94الور/أ

والعملالنافعالعلمأصحابلحق،اودينالهدىأهلهموهؤلاء

بالشبهات،يعارضوهاولمأخبارهفيبم@الرسولصدقواالذينالصالح

فلابالشهوات،يضيعوهاولم)3(،أوامرهفيوأطاعوه
منعلمهمفيهم

ولا)4(،ساهونغمرةفيهمالذينالخراصينلخوضاب،4قأظ/أهل

فيأعمالهمحبطتالذينبخلاقهمالمستمتعينمنعملهمفيهم

ع(:ظ،)1،في(1)
أولى.لمئبتوا"،ثتبه"

فيالايةانتهتلش،)@يقوده:دى!(2)
ت،،ظ،9

فؤيهء،ئنمرج5:إقودلى@

)ب(.منوالمثبت)ع(،فيالايةانتهت

)ع(:في(3)
هيهونوامرهأوا"

"

الذاريات/أساموتأصرةئمأتلإين@الحزصون)قنللى:تعاقولهلىيثير!(4)
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هموأولئكلاخرةواالدنيا
سرونلخاا

فيالظلماتأهلنورهفيفرأواالمبينالوحينورلهمأضاء
يترددون،ريبهموفييتهوكون،ضلالتهموفييعمهون،ارالهمظلمات

بهتعالىاللهبعثممامجدبينممحلينالسراب،بظاهرمغترين

رسوله
(2)

من
(3)نخالةإلاعندهمإنلخطاب،اوفصللحكمةا

الأفكار

السنةعلىوقدموهاإليها،واطمأنوابهارضواقدالتيالأذهان،وزبالة

كبرإلاصدورهمفيإنوالقرآن،
ما(4)

ببالغيههم
(5)

اتباعلهماوجبه

سلطان.بغيراللهآياتفييجادلونلأجلهوهمالشيطان،ونخوةالهوى

فصل:

جاءبماالجهلبينجمعواالذينوالظلمالجهلأهلالثاني:القسم

أش@آ:لمإلآ@)إنفيهم:لىتعااللهقالالذينأهوائهم،باتباعوالظلمبه،

وأكثرأضؤلاقؤةمنكغأشذ@الؤأفنلكغمنتذب@م@نعالى:فولهإلىيشير

قنلكممىأنذبآستمتعبحبفكز@مادأستحغبحنقهزا@اشتتنعواوأؤله
ةوالآخرالذنيالىأغمئهغحيطتأؤثبكخاضوأندىوخضحخ؟عقهز

@ؤلبهثوأ
.(69ة/ديوا1لخسرون(ا

رسله!.ت(:!)ب،في

)ع(:فيو"،لأنحاتهت(:)ظ،في
انتحالة!.9

ع(:)ظ،فيجاءكبر"إلامدروهمفيإن"قوله:
"

كرأ.صدورهمفي

تاإلآ@زصئدورهنمفى@نلى:تعافولهلىيثير!
6،.5أعافر/شلعيه،مم
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تهوىوماالظتإلايئبعونإنسلطقمنبهاآدلهأنزلوءابآويهرثاإشثمكيتوهآ

3،.2النجم/أاقدى@أ(6قأب/زتجمقنجاءهمولقدالآنفسى

قسمان:لاء:وهؤ

يحسبونالذينأحدهما:
(1)

جهلأهلوهموهدى،علمعلىأنهم

ويعادونهلحقايجهلونالذينالمركبلجهلاأهلفهؤلاءوضلال،

الونهويوالباطلوينصرونأهله،ويعادون
(2)

أهلهالونويو
وهم

الشيءلاعتقادهمفهم)3(،الكاذبونهمأنهمألاشيءعلىأنهميحسبون

ماخلافعلى
ماء،الظمانيحسبهالذيالسرابرائيبمنزلةعليههو

بمنزلةوعلومهمأعمالهمهؤلاءفهكذاشيئا،يجدهلمجاءهإذاحتى

ماأحوجصاحبهيخونالذيالسراب
مجردعلىيقتصرولمإليه،هم

أممنحالهوكمالحرمانواالخيبة
(4)

بلماء،يجدهفلمالسراب

العادلينوأعدللحاكميناأحكمعندهوجدأنهذلكلىانضاف!

عندهما(5)لهفحسبلى،وتعاسبحانه
إياهووفاهوالعملالعلممن

أحدهما"قوله:(1)
"

سقط"يحسبونالذين
)ت(.من

@يلي@(2)
ع()ظ،

يبعنهمبوملى.أتعافولهإلىيثير(3)
أونجرنمجلمردلكزكار/جمبحايتثورأدنه

عك3

1دلة/لمحااأنبهذعرر@1ممحهن@الآ!شني 18.

)ع(:في(4)
"

قصد.بمعنى.هماوكلا"،رام

لى".!")ت(:في(5)



هباءفجعلهنفعهيرجوعملمنعملماإلىوقدمالذر،بمثاقيل

وصارتعيهت،رسولهسنةعلىولالوجهه،خالصايكنلمإذ)1(؟منثورا

منثورا،هباءكذلكنافعةعلومايظنهاكانالتيالباطلةالشبهاتتلك

عليه.حسرالبوعلومهأعمالهفصارت

وقتالشمسضوءمنالمنبسطةالفلواتفييرىماوالسراب:

ماءكأنهالأرضوجهعلىيسربالظهيرة،
يجري.

والقيعة
(2)

لاوفيهجبللاالذيالأرضمنالمنبسطهو:والقاع

واد.

منعلومهيأخذلممنعلومفشبه
(3)

يراهبسرابوأعمالهالوحي

تلطى،نازاويجدهأ(هقأظ/ظنهفيخيبفيؤفهالحر،شدةفيالمسافر

العطشبهمواشتدالناسحشرإذاوأعمالهمالباطلأهلعلومفهكذا

فأخذتهمعندهاللهوجدواأتوهفماذاماء،فيحسبونهكالسرابلهمبدت

فقطعحميماماءفسقواالجحيم،نارإلىفعتلوهمالعذابزبانية

تنفع،لاالتيالعلومتلكهوسقوهالذيالماءوذلك)4(،أمعاءهم

.(23تاد/الصأ9تثوراهبل@لىلجحتنهع@منماعملؤاك)وقدقآإلى:تعاقولهلىيثير!(1)

البفيعة!.)ب(:!في(2)

"ت(:)ب،في(3)
عن

".

.(1أمححد/،أنحابئأففلعحميصامأوسفرالى:أ..،تعاقودهإلىلثر(4)
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إياه،سقاهمحميماتعالىاللهصيرهاتعالىاللهلغيركانتالتيوالاعمال

ضريعمنطعامهمأنكما
جوعمنيغنيولايسمنلا

تلكوهو)1(،

منتغنيولاتسمنلاكذلكالدنيافيكانتالتيالباطلةوالأعمالالعلوم

ب(6قأب/بألاضرقنحتنمهل)قلفيهم:اللهقالالذينهموهؤلاءجوع،

صثعا@تحسونأنهتم@سبونرهثمالدياايخ@ؤةفىسعيهغفطاتذيىأكلا@

1الكهف/أ 0،31 0،،4
عملىمقعملؤاماإك)وقدتابقوله:الدهعنىالذينوهم

3،،2الفرقان/ثنثورا@1هبل@فجعتته
@ذلكلى:تعابقولهعنىالذينوهم

يريهص
1الفرة/الئار*@1منبخزجينوماهمعل@هتمحسزتأغنلهمأ@ئه 67).

الثاالقسم
منني

الظلمات،أصحابالصنف:هذا
وهم

لمنغمسونا

أحاطقدبحيثالجهلفي
همبلالأنعام،بمنزلةفهموجه،كلمنبهم

بمجربلبصيرة،غيرعلىعملوهاالتيأعمالهمفهؤلاءسبيلا،أضل
د

مننورغيرمنالآباءواتباعالتقليد
الله.(2)

جمع:@@اللنمخ
ظلمة،

وهي
الكفر،وظلمةلجهل،اظلمة

الإعراضوظلمةوالريب،الشكوظلمةلهوى،اواتباعالظلموظلمة

صع،منولايغقلايس@ن@ضربعسنلأ@طحائملهغلت@لى:أتعاقولهلىيثير!(1)
.(67،شة/الغاأ

سقط(2)
)ب(.من
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رسلهبهتعالىاللهبعثالذيالحقعن
(1)

عليهم،وسلامهاللهصلوات

فإنالنور،إلىالظلماتمنالناسبهليخرجمعهمأنزلهالذيوالنور

الحقودينالهدىمنجم@س@محمدابهتعالىاللهبعثعماالمعرض

يتقلب
(2)

ظلمة،ومدخلهظلمة،وعملهظلمة،قولهظلمات:خمسفي

ظلمة،ومخرجه
مظلم،ووجههمظلم،فقلبه)3(،الظلمةإلىومصيره

بهأدلهبعثماالخفاسيةبصيرتهقابلتوإذامظلم،وحالهمظلم،وكلامه

فهرببصرهيخطفنورهوكادمنهلهربافيجدالنورمنمحمدا@ي@

بهأنسبهيالتيالاراءظلماتإلى
(4)

قيل:كماوأولى،

بضوئهالنهارأعشاهاخفافيش

ووافقها
(5)

مظلمالليلمنقطع
(6)

في
."رسوله"ظ،:"

."ينقب")ت(:في

"ظلمة")ظ(:في

"ة)ت(وفيع(،)ظ،من
أنسب،.بها")ب(:وفي."أنمسببه

")ت(:في
."فتهاواو

ابنقولمنأخذهقائلهولعلقالله،علىأقفلموالبيت."لأمظلمه)ت(:في

:(157)ديوانهفيالرومي

غيهبالليلمنولاءمهاقطعأعثماهانهاربضوئهخفافيش

المدارج:فيلمؤلفاوأنثد

بادباالليلمنقطعولاءمهاالنهاربضوئهأعثاهاخفافش

3



وأبدىوصال،جال)1(،لأذهاناونحاتةلأفكارازبالةلىجاء!ذاف@

فيانجحرالرسالةوشمسالوحينورطلعفإذاوفرقع.وقعقعوأعاد،

لحشرات.اأجحرة

لجةلىمنسوب!العميق،:(2)اللجي@لبن)فىبحرلى:تعاوقوله

تصوير@مرجفويهءثنموج)يقشهةوقولهمعظمه.وهوالبحر،

لحال
والباطلالثبهأمواجتلاطمفثبهوحيه،عنالمعرضهذا(3)

بعضهاأمواجوأنهاالبحر،ذلكامواجبتلاطمصدرهفيب(هقأظ/

البحر.لىراجع!@)يغثسهقوله:فيالأولوالضميربعض،فوق

ثمالموج،إلىعائد@@فويه)ثنقوله:فيالثانيوالضمير
(4)

تلكإن

البحرظلمة:(5)ظلماتفههنا1،7قأب/بسحاب،مغشاةالأمواج

كلهذلكفوقالذيالسحابوظلمةفوقه،الذيالموجوظلمةاللجي،

منأخرجإذا
(6)

يراها.يكدلميدهالبحرهذافي

منكثيرفقالذلك،معنىفيواختلف
لمقاربةنفيهوالنحاة:

.@لأذهانالةوزبالأفكار،انحاتة)ظ(:!في(1)

سقط(2)
ع(.)ت،من

بحال!."ةع()ب،في(3)

سقط(4)
)ت(.من

سفط(5)
ع(.)ت،من

")ظ(:فط(6)
ممن

".

3



تنتفيولاالشيءوقوعينتفيقدفإنهالرؤية،نفيمنأبلغوهورؤيتها،

بوجه.رؤيتهايقاربلمقال:فكأنهمقاربته،

فيالأفعالساثرحكملهاالمقاربة،أفعالمنوكادهؤلاء:قال

فإذاالفعل،لمقاربةإثباتفهويفعل،كادقيل:فإذاوالإثبات،النفي
(1)

الفعل.لمقاربةنفيفهويفعل،يكدلمقيل:

شديد،جهدبعديراهاإنماأنهعلىداهذابلأخرى:طائفةوقالت

لأنقالوا:الظلمات،تلكلأجلالعسر!أعظمبعدرؤيتهاإثباتذلكوفي

(2)شأنلهاكاد
نفتوإذانفت،أثبتتإذافإنهاالأفعال:منلغيرهاليس

لجهدابعدإليكوصلتفمعناه:إليك،أصلكدتماقلت:فإذاأثبتت،

)3(،لقيامهنفيفهييقوم،زيدكادقلت:وإذاللوصول،إثباتفهذاوالشدة.

1،9لحى/البذا@1علئهيكو@ؤندوأئذعوه؟بمدأد@اولمأنام)وأنهلى:تعاقالكما

القلم/ألآيةا@يابصخر@...ليزلنونكدأندينكفورأي@)@نلى:تعاقولهومنه
5.،1

ملغرا:ذلكفيبعضهموأنشد

االعصر@هذاأنحوي
هي

(4)لفظة

وثمودجرهمنيلسافيجرت

لاذا".9لأولى:واالشخ،جميعفيكذا(1)

ع(:)ت،فيووقعظ(،)ب،من(2)
مباني،.9

"لفيامهنفيفهوقوله:إ(3)

قيامهإ.لنفينفيفهو@)ظ(:في

)ع(:في(4)
."كلمة"

3



أثبتتالنفيصورةفياستعملتإذا

جحودمقامقامتأثبتتن@
(1)

ثالثةفرقةوقالت
اللهعبدأبومنهم

بن
استعمالهاإنوغيره:مالك

منفيةواستعمالهايقوم.زيدكاد:(2)كقولكخبرهانفييقتضيمثبتة

تنفيعندهفهيالأولى،بطريقنفيهيقتضي
(3)

أومنفيةكانتسواءالخبر

واحتجيقم،لممن:النفيفيعندهأبلغيقوم،زيديكدفلم)4(،مثبتة

أبلغوهوالفعلمقاربةنفتفقدالمقاربةأفعالمنوهينفيتإذابأنها
وذلكلخبرها،اسمهامقاربةتقتضيفهيمثبتةاستعملتوإذانفيه،من

كادوأوما)فذبحوهالى:تعاقولهمثلعنواعتذروقوعه.عدمعلىيدل

كدتوماإليكوصلتلهم:قومثلوعن7،1القرة/أالاية@يفعلوت...

علىواردهذابأنأ،؟6قأظ/أسلمب(7قأب/كدتوماوسلمتأصل.

فالأول:له،مقارباأكنلمأنبعدكذافعلتأي:متباينين،كلامين

يقتفيوالثاني:الفعل،وجوديقتضي
كانبل)5(؟لهمقارئايكنلمأنه

متغايران.أمرانبهمامقصودكلامانفهمامنه،آيسا

فيهثامابننسبه(1)
"

8)ص/اللبب،مغني المعزي.العلاءلأبي(68
ع(.)ت،في(2)

كذلد"."

")ب(؟في(3)

."نفي

ع(.ظ،)ت،في(4)
."منفيةأومثبتة"

سقط(5)
)ب(.من

3



كانتفإذاومستقبلها،ماضيهابينالفرقلىرابعة:!فرقةوذهبت

أوالماضيبصيغةكانتسواءالفعل؟لمقاربةي@الإثباتفي
(1)

كانتالمستقبلبصيغةكانتفإنالنفي،ظرففيكانتنوالمستقبل.

كانتوإن4النور/أيكذيرلفا@لأرقوله:نحوومقاربته،الفعللنفي

دوأوما؟)فذبحوهاقوله:نحوالإثبات،تقتضيفهيالماضيبصيغة

1،.7ة/لبقرا1@يفعلوت

يقتضيفعلأنهاوالصحيحاللفظة،هذهفيللنحاةطرقأربعةفهذه

لفظهامنيستفدلمالخبرونفيالأفعال،سائرحكمولهاالمقاربة،

إذافإنهامعناها،لوازممناستفيدوإنمالنفيه،توضعلمفإنهاووضعها؟

مقاربةاقتضت
(2)

إذاوأماباللزوم،منفئافيكونواقعايكنلمالفعل

إذأكماالمقاربة،لنفيفهيواحل!كلامفيكانتفإنمنفية،استعملت

لجبانايكادولايسود،البخيليكادولايفلح،البطاليكادلاقلت:

لمأنبعدالفعلوقوعاقتضتكلامينفيكانتوإنذلك.ونحويفرح،

أمرها.فيالتحقيقفهذامالك،ابنقالكمامقاربا،يكن

يدلأنهإمايكذيرلفا@وزلألى:تعاقولهأنوالمقصود
(3)

أنهعلى

أو"."بدلود")ب(:في(1)

)ع(:في(2)
لأمقارنة9

خطأ.وهو

"يدخل)ظ(:إفي(3)
سقطا.السياقفيوكأنخطا.وهو

3



(1)لا
رؤيتهايقاربلاكانفإذاالأظهر،وهوالظلمةلشدةرؤيتهايقارب

يرفكيف
اها.

الرمة:ذوقال

يكدلمالمحبينالنأيغيرإذا

حمبمنالهوىرسيس
مئة

يبرح
(2)

يزول.فكيفالزوال؟وهوالبراح،يقاربلمأي

عليهمضررهاوحصولنفعهافواتفيأولاأعمالهمسبحانهفشبه

أملهماعكسعندهوجدجاءهفإذابعيد،منرائيهيخدعخداعبسراب

نورعنخاليةباطلةلكونهاوسوادها،ظلمتهافيثانيا

قدالذيالأمواجالمتلاطمالبحرلججفيمتراكمةبظلماتالإيمان،

مطابقةأ،8قأب/وأشذهأبدعه،ماتشبيهالهفيافوقه،منالسحابغشيه

بحال
(3)

علىلىوتعاسبحانهاللهعبدمنوحالوالضلال،البدعأهل

كتابه!بهوأنزل@لمجيلىرسولهبهبعثماخلاف

)ع(:في(1)
"

."لم

4)ص/الرمةذيديوانانظر:(2) بشرح4(،1
قصتهوانظرالتبريزي،لخطيبا

ابنمع

6)ص/أجد(الملىيكد(!لماقول:تغييره@يشبرمة 8،26 83).

."لحال)ع(:افي(3)

3



والتصريح،بالمطابقةالباطلةلهملأعماتثبيههوالتشبيهوهذا

ابالسرمنواحدوكلباللزوم،الفاسدةوعقائدهمولعلومهم

لها،حاصللاسرابفهيوأعمالهم،علومهملمجموعمثلوالظلمات

فيها.نورلاوظلماتب،6قأظ/

منتلقاهاالتيوعلومهالمؤمنأعمالمثلعكسوهذا
مشكاة

بهالذيالنورومثلوالعباد،البلادحياةبهالذيالغيثمثلفإنهاالنبوة،

والآخرة.الدنيااهلانتفاع

موضعغيرفيالقرآنفيالمثلينهذينسبحانهيذكرولهذا

كثل)مثلهخقوله:فيالبقرةسورةفيهماذكركماوأعدائه،لأوليائه

لاظلمتفىوجمهخبورهخأدئهذهبدحؤلهماأضأءتفلناناراآشتوقدالذى

8،.1،71البقرة/أ@لايزجمونفهمعىدكئم@نم@يبصررن

وينتفعوالهملتضيءناراأوقدوابقومالمنافقينأعداءهسبحانهشبه

ويضرهم،ينفعهمماضوئهافيفأبصرواالنارلهمأضاءتفلمابها،

عنضلواسفركقومفهمتائهين،حيارىكانواأنبعدالطريقوأبصروا

فأبصروالهمأضاءتفلماالطريق،لهملتضيءالنارفأوقدواالطريق

فيوبقوا)1(،النارتلكطفئتوعرلؤا
سدتقديبصرون،لاالظلمات

أبواب:ثلاثةمنالعبدلىيدخل!لهدىافإنالثلاث،لهدىاأبوابعليهم

أصوب.لمثتوالأنوار"ا")مط(:في(1)

3



عليهمسدتقدوهؤلاءبقلبهويعقلهبعينه،ويراهبأذنه،يسمعهمما

ينفعها.ماتعقلولا)2(،تبصرهولاشيئا،بهمقلوتسمعفلالهدى،اأبواب

بمنزلةنزلوابهموقلووأبصارهمبأسماعهمينتفعوالملقاوقيل:

من
لا

سمع
مان.متلازوالقولانعقل،ولابصرولاله

النارضوءفيرأواقدلأنهم@؟لايزجمون)فمصفتهم:فيوقال

طفئتفلمالهدى،اوأبصروا
وأبصروا.رأوامالىيرجعوا!لمعنهم

نورهم،ذهبيقل:ولم@بررهتمأدته)ذهبلى:وتعاسبحانهوقال

وفيه
(3)

سرانقطاعوهوبديع،سز
هيالتيالخاصةالمعيةتلك

(4)

صعتعالىاللهفإنلى،تعاال@همنللمؤمنين
(5)

آدثه)إتوالمؤمنين،
ع

1القرةأ@ألضنبرين الله)إنو0،،53
همؤاتذينأتقوأب،8قأب/أثذينح

1النحل/أ@نحسنوت لمعيتهانقطاعالنوربذلكاللهفذهاب8،،2

(6)الخاصة

يبقفلمالمنافقينوبينبينهفقطعهاأولياءه،بهاخصالتي

سقط"بقلبهويعقلهبعينه،ويراه"قوله:(1)
)ع(.من

تبصرهولا"قوله:(2)
سقط"

)ع(.من
سقط(3)

)ظ(.من

سفط(4)
)ظ(.من

"ةظ()ت،في(5)

."لمع

مط(.ظ،)ت،فيلي@(6)



)لاتحزنمننصيبلهمفليم@معهم،ولانورهمذهاببعدعندهم

@سيهدينربئمى)فا@لأإنمن:ولا4،"النوبة/أمعنا@ألثهثإ

2،.6اء/لنمعراأ

خارجاضوءهاجعلكيف@حؤله،ما)أضأءتتعالى:قولهوتأمل

ضوءكانولكنهيذهب؟لمولابسهبهضوؤهااتصلولومنفصلا،عنه

أصلية،والظلمةعارضاالضوءفكانومخالطة،ملابسةلامجاور؟

كلأ(7قأط/فرجعمعدنها،فيالظلمةوبقيتمعدنه،إلىالضوءفرجع

منحجةبه،اللائقأصلهإلىمنهما
بهاتعزفبالغةوحكمةقائمة،الله

عباده.منالألبابأوليإلى

أدله)ذهبلى:تعاقولهوتأمل
ليطابقبنارهميقل:ولم@،نجورهم

(1)

الإشراقمنفيهابمافذهبوإحراق،إشراقفيهاالنارفإنالاية؟أول

النارية.وهوالإحراق،منفيهاماعليهموأبقىالنور،وهو

)فلنآقوله:معبضوئهم،يقل:ولم@نورهتم@قال:كيفوتأمل

اللهذهبقيل:فلوالنور،فيزيادةهوالضوءلأن@،حؤله،ماتأضآ.

أصلالنوركانفلماالأصل،دونفقطبالزيادةالذهابلأوهمبضوئهم

وزيادته.بالشيءذهابابهالذهابكانالضوء

ع،)ت،في(1)
ليطابق،."مط(:

4



عنهمالنفيفيأبلغفإنهوأيضا:
الذينالظلماتأهلمنوأنهم)1(،

لهم.نورلا

ودينهنورا،@ورسولهنورا،كتابهسمىلىتعااللهنف!وأيضا:

ومننورا،اهوهدنورا،
سبحانهبهفذهانور،لصلاةوار،لنواأسمائه

كله.بهذاذهاببنورهم

شئزرأاألذين)أؤلبهكقوله:منتقدمهلماالمثلهذامطابقةوتأمل

كيف(16البفرة/أ@مهتدجمتوماكالؤ(ثخرتهخرمحتفمابأتهدىآلضئد

التجارةهذهطابق
والرضىالضلالةحصولتضمنتالتيسرةلخاا(2)

وحصولمقابلتها،فيلهدىاوبذلبها،
هيالتيالظلمات(3)

الضلالة،

هوالذيالنورعنبدلابها؟والرضى
والنور،لهدىافبدلوالهدى،ا

وتعوضوا
(4)

منلهافياوالضلالة،الظلمةعنه
(5)

أخسرها،ماتجارة

غبنهاأشدماوصفقة

خ(:ظ،)ت،في
9

")ب(:فيووقععليهمأ.

عليهمإ.الردفيأبلغ

السقطانتهىهناإلى
.(1)النسخةمصورةمن

ت،)أ،في
خطأ.وهوحول!@)ب(:فيوحصول!.لأظ(:ع،

"،اضورو)ع(:!في

)مط(.@

)ع(:في
هذهلحاشيةافيالناسخعليهافوضعواضحة،غير")وفيشمهتها،،"

العلامة....

4



أل@ه)ذهبالله:قالكيفوتأمل
)وجمهخقال:ثمفوخده،@نجورهتم

فإنفجمعها،ظلمئز@فى(19قأب/
(1)

اللهصراطوهوواحد،الحق

له،شريكلاوحدهعبادتهوهوسواه،إليهيوصلصراطلاالذيالمستقيم

عماارجينا@وطرقوالبدعبالأهواءلامجين،رسولىلسانعلىشرعهبما

بهبعث
(2)

فإنهاالباطل؟طرقبخلافالحق؟ودينالهدىمنرسوله

كقوله:الباطل،ويجمعلحق،الىوتعاسبحانهيفردولهذامتشعبة.متعددة

كفروأوأنذبألؤرالىالظلنتفنيخرجهصألذبءامنوأوك)ألته

2البقرة/أ@ألظلئتأل@ورالىشتيخرجونهملظعوتاأوليآؤهم 57).

ألشبلتحبعواولافاتبعؤتقيمام@فذاصزطى)وأنتعالى:وقال

1الأنعام/سيلى@1عنبكمفزدف@ 5.،3

سبيلهووحدالباطل،سبلفجمع
(3)

لى:تعاقولههذايناقضولالحق،ا

فإن6،؟1الماندة/الشنر@1سبلرضؤنهوأتبحمفاللهبه)يهدى

تلك
وصراطهالواحدسبيلهيجمعهاالتيب(7قأظ/مرضاتهطرقهي

مرضاتهطرقفإنالمستقيم،
(4)

واحد،وسبيلواحدصراطإلىترجعكلها

."لأكأن)ع(:في(1)

ت،)أ،في(2)
."بهال@هبعث"مط(:ع،

"مط(:)ع،في(3)

سبيل!.

"قوله:(4)

سقطمرضاته،طرقفانلمستقبم،اوصراطهالواحدسبيلهيجمعهاالتي
)ع(.من

4



صحوقدمنها.إلاإليهسبيللاالتيسبيلهوهي
(1)

خطاخطأنهع@النبيعن

"اللهسبيلهذا"وقال:مستقيفا،

شمالهوعنيمينهعنخطوطاخطثم

"إليهيدعوشبطانمنهاسببلكلعلىسبل،هذه"فقال:

)وأنقوله:قرأثم

سيدعنبكغفئفزنألشبلتثبعوأولافاتبعؤم@تقيمافذاصزطى

1الأنعام/1تئقون*@ولعقحخبهءوصحبهمذالكغ 5،3
(2)

(2)

"ب(.)1،في

وعخ

7/0)المسندفياحمدأخرجه 7،20 8،24 36)(421،44 4 أبيوابن"(37

1)4961،الزخارالبحرفيوالبزار)71(،السنةفيعاصم 7 حبانوابن8(،1

بنعاصمطريقمنوغيرهم،7(،)6،رقمصحيحهفي
ا

والأعمشالنجودبي

فذكره.مسعودابنعنوائلأبيعن

مرفقالعاصم،عنعياشبنبكرأبوفيهواضطرب-
"ة"

ومرة:لأ،حبشبنزر

"
وهمولعلهلأ،وائلأبيعن

منه.

بنحوه.مسعودابنعلىموقوفابهواتلأبيعنالمعتمربنمنصورورواه-

.(1677)الزخارالبحرفيالبزاراخرجه

اللهعبدبنعبيدةأبوورواه-
مختصزا.موقوفاأبيهعنمسعودبن

الاعتقاداصولشرحفياللالكائيأخرجه
.(85)3ر

لحاكمواحبانابنصححهلحديتوامسعود،ابنعن@حفوظرفعهوكأن
عندبمعناه،مرفوغامسعودابنعنخثيمبنالرببعروايةويؤيدهلمؤلف،وا

خطأوهووانل،أبيحديثبلفظ(1865)ارالبزعندوهو)4506(،المخاري

ار.البزمنولعلهووهم،

13/2)الدارقطنيعللانظر: 72)(3167).

4



(1)هذاإنقيل:وقد
التيالفتنةنارمنيوقدونهوماللمنافقينمثل

أؤقدوأ@مالى:تعااللهقولبمنزلةويكونالإسلامأهلبينيوقعونها

أدته)ذهبلى:تعالهقوويكون(64لمائدة/ا1@اللهأطفأهائلخر-نارا

مابطال@تخييبهمويكون@الله)أطفأهالى:تعالقولهمطابقا@بنورهنم

اوقعومماالتخلصلىيهتدون!لالحيرةاظلماتفيتركهمهوراموه

عميبكمصمهمبلسبيلا،يبصرونولافيه
(2)

السياقفإننظر،بالايةمراداكونهففيحقاكانوإنالتقديروهذا

ناروموقد@،حؤله.ماأضات)فلنالى:تعاقولهويأباهلغيره،قصدإنما

لالحربا
يضيء

أدئه)ذهبلى:تعاقولهويأباهأبدا.حولهما
@نجورهم

ظلمتفىرجمهخ@ال@لى:تعاقولهويأباهله.نورلالحرباناروموقد

لمعرفةانورمنانتقلواأنهميقتضيوهذا@،لآيبصورنأ(9قأب/

"الله:رحمهلحسناقالوالكفر.الشكظلمةلىوالبصيرة!
المنافقهو

أي:@لاينجحون)فهمقال:ولهذا)3(،أنكر"ثموعرفعمي،ثمأبصر

فارقوه.الذيالنورلى!(4)يرجعونلا

7،.1القرة/أ@لارا...أنشؤقدتذىاكثلمث@هخقوله:أيعني(1)

البقرة/81(.أ@لابنجحونفهغعتىبكئمض@؟لى:أتعاقولهإلىيث@ر(2)

سند.بدون(1/51)تفسيرهفيحاتمأبيابنذكره(3)

سقط"يرجعونلاأي:قوله:إ(4)
)ب(.من
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7(،1البقرة/1@لايمقلونفهصعتىلكغصئئمالكفار:أحقفيلىتعاوقال

والإيمان،البصيرةأهلمنيكونوالمإذالكفار،عنالعقلفسلب

إلىيرجعوافلمكفرواثمامنوالأنهمالمنافقين؟عنالرجوعوسلب

لإيمان.ا

ظمتنيألشم!تن)أؤكصببفقال:مائيامثلاآخرلهمضربثم

@بآقبهفزنمحيطوألثهصذراتموثتنألقؤقياذاكمفىأعنبعغيخعلونورقورغلأ

نصيبهمفشبه1،9الجقرة/أ
النورمنركن@رسولهبهتعالىاللهبعثمما

بنصيبوالحياة
(1)

التيالنار،المستوقد
كانماأحوجعنهطفئت(2)

لاوسبيلايهتديلاتائهاحائراالظلماتفيوبقينوره،وذهبإليها،

أييصوب،الذيلمطراوهوالصيب:أصحابوبنصيبطريقا؟يعرف

لأنبالصيب؟عبادهبههدىالذيىاله@فشبهسفل،إلىعلومنينزل

منالمنافقينونصيببالمطر،الأرض1،8قأظ/حياةبهتحياالقلوب

ظلماتإلاالصيبمننصيبلهيحصللممنبنصيبالهدىهذا

بالصيبالمقصودهومماذلكوراءفيمالهنصيبولاوبرق،ورعد
(3)

خطا.وهوبصئب،)ظ(:إفي(1)

@ظ(:ت،)1،في(2)

.@الذي

."بالنصيب")ظ(:في(3)

4



فيه،التيالظلماتتلكوأنوالدواب.والشجروالعبادالبلادحياةمن

بذلكالانتفاعكماللىوسيلة!وهولغيره،مقصودوالبرفالرعدوذلك

منالصيبفيبماالإحساسعلىيقتصرجهلهلفرطلجاهلفاالصيب،

ذلكولوازموبرقورعدظلمة
وتعطلشدبد،بردمن

(1)
عنمسافر

ذلكأمرإليهيؤولمالىتنفذ!لهبصيرةولاصنعته؟عنوصانعسفره،

منالصيب
العام.والنفعلحياةا

الأمرنظرهيجاوزلاالعقلضعيفالنظرقاصركلشأنوهكذا

كلمنوراءهماإلىالظاهرالمكروه
(2)

محبوب.

ضعيفرأىذاف@بصيرته،صحتمنإلاالخلقأكثرحالوهذه

التعبب،9قأب/منالجهادفيماالبصيرة
(3)

والتعرضوالمشاق

منومعاداةاللوام،وملامةالشديدة،لجراحاتواالمهجة،لتلاف

العواقبمنإليهيؤولمايشهدلملأنهعليه؟يقدملممعاداته=يخاف

تسابقإليهاالتيوالغاياتالحميدة،
(4)

تناضوفيهاالمتسابقون،

فسون.لمتناا

وتعطيل!.")ظ(:في(1)

سقط(2)
)ظ(.من

سفط(3)
)ب(.من

تسابق(.")ظ(:في(4)
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يعلمفلمالحرامالبيتإلىالحجسفرعلىعزممنوكذلك
(1)

من

الشدائد،ومقاساةوالوطن،الأهلومفارقةالسفر،مشقةإلاذلكسفره

ومالهالسفرذلكاخروبصيرتهنظرهيجاوزولاالمألوفات،وفراق

عليه.يعزمولاإليهيخرجلافإنهوعاقبته-

فيمايرىالذيوالإيمان،البصيرةضعيفحالهؤلاءوحال

علىالشاقةوالأوامروالنواهيوالزواجروالوعيدالوعدمنالقران

والشهواتالمألوفاتثديمنرضاعهاعنتفطمهاالتيالنفوس

العقولصبيانكلهموالناسوأشقه-شيءأصعبالصبيعلىوالفطام-

وعملاعلماالحقوأدركالألباء،العقلاءالرجالمبالغبلغمنإلا

والبرقالرعدمنفيهوماالصيب،وراءماإلىينظرالذيفهوومعرفة،

الوجود.حياةأنهويعلموالصواعق،

وقال
(2)

مخشري:الز
دينشبهيقول:أنلقائل"

لأنبالصيب؟لإسلاما

الكفارشبهمنبهيتعلقومابالمطر،الأرضحياةبهتحياالقلوب

منالكفرةيصيبوماوالبرق،بالرعدوالوعيدالوعدمنفيهومابالظلمات،

بالصواعق،الإسلامأهلجهةمنب،8قأظ/والفتنوالبلاياالأفزاع

علىالسماءأخذتهمقومكمثلوالمراد:صيب.ذويكمثلأووالمعنى:

لقوا".مامنهافلقواالصفة،هذه

سقط(1)
)ب(.من

."قال"ة)ظ(في(2)
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"قال:

البيانعلماءعليهالذيوالصحيح
المثلينأنيتخطونه:لا(1)

(2)

واحدلواحديتكلفلاالمفرقة،دونالمتركبةالتمثيلاتجهةمنجميعا

وهذابه،شبههيقدرشيء
(3)

أنبيانه:لجزل.اوالمذهبالفحل،القول

بحجزةهذايأخذلمبعض،منبعضهامعزولافرادى،أشياءتأخذالعرب

منحاصلةكيفجةشبهحيثالقرآن،فيجاءكمابنظائرها،فتشبههاذاك

واحدا-شيئاعادتحتىوتلاصقتتضامتقد1،1ق.أب/أشياءمجموع

يحملوهاكمثللمثمالئؤرئةحصلوأائذيئمثل@تعالى:كقولهمثلها،بأخرى

جهلهافياليهودحالتشبيهالغرض5(،لجمعة/ا1@ألممفارا...تحملأتحمار

منيحملبماجهلهفيالحماربحالالباهرةوآياتهاالتوراةمنمعهابما

لحالتيناوتساويلحكمة،ااسفار
(4)

عنده
وحمللحكمةاأسفارحملمن

بدفيهيمربماإلابذلكيشعرولاالأحمال،منسواهاما
(5)

من
الكلأ

والتعب.

التمآمنأنزتتهالذيخاكمل!الحيؤةقثللهم)واضربتعالى:وكقوله

الكهف/54،،أالاية@وألريغ...لزد@هشيمافأضبحالازضنباتبهءفاخللى

في(1)

في(2)

كذا(3)

في(4)

في(5)

)ظ(.فيانطمستوقد"،البيانأهل"ة)ب(

النسخ.جميعمنوالمثبت"،التمئيلين"ة)الكمات(

وهو".")الكشاف(:وفيالنسخ،جميعفي

."الحالين1ةت()أ،

."بدفيه"مكان"فيه")ت(:فيووقع"،بدفتيه")ظ(:

4



الأفرادتشبيهيرادأنفأما)1(،النباتهذابقاءكقلةالدنيازهرةبقاءقلةالمراد

وتصييرهاببعضبعضهامنوطغيرلأفرادبا
(2)

فلا.واحداشيئا

منفيهخبطواوماضلالتهمفيالمنافقينوقوعوصفلماكذلك

طفئتمنيكابدبماعليهمالأمروشدةحيرتهمشبهتوالدهشةلحيرةا

منوكذلكالليل،ظلمةفيإيقادهابعدناره
الليلةفيالسماءأخذته

لمظلمةا
."الصواعقمنوخوفوبرقرعدمع

أيقلت:فإن"قال:
لمثلينا(3)

(4)

الثاقلت:أبلغ؟
علىأدللأنهني،

مثلفييتدرجونوهمأخر،ولذلكوفظاعته،الأمروشدةلحيرةافرط

هذا
ا@الأغلظ.إلىالأهونمن

أربعةبم@يحرسولهبهلىتعااللهبعثالذيالهدىفيالناس:(6)قلت

هاهنا:لىالسورة!أولمنالايات،هذهعليهماشتملتقدأقسام،

القسم
(7)

قبلوهالأول:
(1)

طنا،وبااظاهر
هلاهماأحدنوعان:وهم

كذا(1)
الخضر!.")الكمناف(:وفيالنسخ،جميعفي

")ظ(.في(2)
1لكشاف()افيو"،هاوتصير

0

ة!.مصيرو

."فأفي")ب(:في(3)

كذا(41
التمئيلينإ.)الكات(:إوفيالشخ،جميعفي

.(81-1/79)"الكثماففياالزمخشريكلامانتهىهناإلى(5)

الشخ.جميعفيولشتشيخناإ،قالقلت:")مط(:فيوقع(6)
سقطت(7)

)ب(.من



وهموالتعليم،رالفهمفيهالفقه
كتابهلىتعااللهعنعقلواالذينالألمة

مروفهموا
مثلفهؤلاءوكنوزه،ارهأسرواستنبطوالأمة،الىوبلغوه!اده،

فرعىالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماء،قبلتالتيالطيبةالأرض

(19قأظ/الغذاءالكلأذلكمنوأخذواأنعامهم،ورعتفيهالناس

ماوسائروالدواءوالقوت
لهم.يصلح

الثاالنوع
افحفظوالأمة،لىألفاظه!وبقغواوضبطوهحفظوهني:

والفقهالاستنباطأهلمنوليسواالنصوص،عليهم
(2)

الشارعمرادفي
1قأب/ 0

لماوأداءوضبطحفظأهلفهمب(،
أهلوالاولونسمعوه،

الثاالنوعوهذاوكنوزه،لدفائنهثار؟@واستنبا@وفقهفهم
بمنزلةني

منهوسقوامنهوشربوافوردوهللناسلماءاأمسكتالتيالأرض

به.وزرعواأنعامهم

فصل

الثاالقسم
لموبهوكفروباطنا،ظاهزاردهمنني:

(3)

رأسا.بهيرفع

نوعان:أيضاوهؤلاء

والكبرلحسداحملهولكنحق،وأنهصحتهوتيقنعرفهأحدهما:

قبلرها،.")ظ(:في(1)

ع(:ت،)1،في(2)
لى.أولمثبتواوالمقها،"

":(1)في(3)
لمأ.ومن

5



البصيرةبعدودفعهجحدهعلىقومهبينوالتقدموالملكالرياسةوحب

وكبراؤنا،ساداتناهؤلاءيقولون:الذينهؤلاءأتباعالثاني:

بأنفسنانرغبولابهم،أسوةولنايردونه،ومايقبلونهبمامناأعلموهم

هملكانواحقاكانولوأنفسهم،عن
بمنزلةوهؤلاءبقبوله.وأولىأهله

عزاللهقالالذينوهمراعيهم،يسوقهمحيثيساقونلأنعام،واالدواب

وتقظعتانعذابوأور(أتبحواثذجمتامنأئبعوأا@ذينتبرأ@ادفيهم:وجل

وتبزهكمامنهتمفنتبرألناكرةأتلؤأتبعوأثذيناوقال@ألاشباببهم
أ

لكتاكذ1
ألئار@منلخرجمينوماهمعيهئمحسرتأغميتمأ@ئهيريهص

1لؤة/اأ 6،61 6.،7

وصههمتقلب)يغفيهم:تعالىوقال
أدلهأطقنالتتنآيقولونالئارفى

الشبيلا@نأضلوناكبرإناسادتااظغناإتاوقالوأ@لاالزسولا@و(طعنا

كثيرالحناتفهتمواتعذابمفضغفقرثاءاتهتم
(1)

6-86،.6الأحزاب/1مهو

لفذبآلقحعخؤأفىآلتارفيقوليتحآضت)وإذفيهم:لىتعاوقال

الارففنصيباعتاضغنوتأنتوفهلتجعال@إتاكنآاشتبروا

كدا(1)
ظ(،ت،)ب،في

)ع(.وفيعاصم.غيرالشرةالقزاءقرأءةوهي
كيزا"،"

وديعاصم.قراءةوهي
أولى.والمثجتمنقوطة،غير)أ(

2/2)لجزريالابنالشرالقراءاتفيالنثرانظر. 61).

5



ثعباد@ابئنحكمقذاللهاتفيهآإتاصأستحبرواألذيفقال@

.(4،748أغافر/

أزوخشكهءوءاحرمن@حميررغساقفنذوقوه)هذافيهم:وقال
لاأشزبلقالؤاالار@صاراإحمبهممرجالاضعكتمتقمحمفوقيمذا@

6-57أص/القرار@دئسلا@قزمتموهأنتربكؤمرححا

عذاتافرذههذالاقدممنرتنا)قالوأوشرعتموهلناسننتموهأي:

هاداخلوأي:أتجار@صالؤاإنهثمبهتممرجا)لالهم:فقوفىألنار@وضعفا

وقالوا:الأتباعبهمفاجانقاسيه،كمابهاعذأومقاسوندخلناها،كما

1قأب/أنتوبل)قالوأ لا@هو.قذتتموهأنتربكؤمرحبالاأ(1

قولان:الضميروفي

الرسولقولوردوالتكذيبالكفرضميرأنههما:أحد
(1)

لمج@

زينتمأنتم(@9قأظ/والمعنىبه،غيرهواستبدال
الكفر،لنا(2)

لنا.وحسنتموهإليهتموناودعو

للمتقدمين،لمتأخريناالأممقولإنهالقول:هذاعلىوقيل

الرسل"ت(:ب،)أ،في(1)

")ب(:في(2)
زينتموه،.

5



شرعتمأنتمهذا:علىوالمعنى
به،جاءواماوردالرسل،تكذيبلنا(1)

النارفدخلتمإليهوتقدمتمونابه،وبدأتملىوتعاسبحانهبالدهوالشرك

والمنزل.المستقربئسأي:القرار،فبئسقبلنا

الثاوالقول
ضميرلآ،قذمتموهقوله:أ(شرفيالضميرإنني:

حق.هماومتلازمانلانوالقوالنار.وصليالعذاب

1(،6أص/اقارأفىضغفاعذابمفزذ.ئذالاقذممن@تنا"القائلونوأما

يكونأنفيجوز
(2)

به،وأئمتهموكبرائهمسادتهمعلىدعواالأتباع

إليه.ودعوهمعليهحملوهمالذينلأنهم

يكونأنويجوز
(3)

ربهمسألواالنارأهلجميع
سنمنيزيدأن

)4(،ضعفاوسلمعليهماللهصلىالرسلوتكذيبالشركلهم
وهم

الثياطين.

فصل

ظاهرابهوامنوا@رالرسولبهجاءماقبلواالذينالثالث:القسم

طنا،بابهوكفرواوجحدوه
وهم:

هذانلهمضربالذينلمنافقون،ا

")ب(:في(1)
عتموها.شر

نوا!.يكو"ت(:)1،في(2)

أ،في(3)
يكونوا"."ت(:ب،

ضعفا!.عذائا":(1)في(4)
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نوعان:أيضاوهموبالصيب،الناربمستوقدلمثلانا

أحدهما:
وعرفعمي،ثمأبصرمن

(1)

أنكر،ثموأقرجهلثم

ومثلهموأثمتهم،وساداتهمالنفاقأهلرؤوسفهؤلاءكفر،ثموامن

الظلمة.علىبعدهاحصلثمنارا،استوقدمنمثل

البرق،ضوءبصائرهمأعثىالذينالبصائر،ضعفاءالثاني:والنوع

فهمالرعد،صوتاذانهموأصموقوته،لضعفهايخطفهاأنفكاد

@آذانهمفيأصابعهميجعلون

ولاالصواعق،ن
(2)

سماعمنيقربون

الرعديسمعمنحالحالهمويكونمنه،يهربونبلوالإيمان؟القرآن

أذنيهفياصابعهيجعلمنهخوفهشدةفمنالشديد،
(3)

الوحي؟نصوصمنكثيرفيالبصائر،خفافيشمنكثيرحالوهذه

تلقاهلمامخالفةعليهوردتإذا
يحسنومنمذهبه،وذويأسلافهعن

عندهلمامخالفةورآهاالظن،به
منوكرهالنصوص،منهربعنهم=

ويقول:سماعها،ا@أاقأ@/عندأذنيهلسدأمكنهولوإياها،يسمعه

دعنا
من

يتلوهامنلعافقدرولوهذه.
(4)

ويعلمها،وينشرهاويحفظها

بخلافجاءتذا@وانطلق،فيهامشىعندهمايوافقمامنهالهظهرفاذا

جهلأ.ثملأوعرفةع(ت،)1،منوسقط)ب(،صوسقط)ظ(،من(1)

فلاأ.")ب(؟في(2)

لأ.نهاذ9ظ(:)ب،في(3)

"لوهايقو9ت(:)1،في(4)
وهر

خطأ.
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يعزمثميذهب،أينيدريلاحائرافقامعليه،أظلمتعندهما
التقليدله

اتباععلىوسادتهبرؤسائهالظنوحسن
المسكينويقولدونها،قالوهما

وأعرف.منيبهاأخبرهملحال:ا

لهالمنتصرونواعنهاوالذابونأهلهاأوليسالعجب!فيالثه

1قأظ/لمخالفونوالهالمعظمونوا لمقدموناالرجال،آراءلأجلها1،0

منكانفلماتبعته؟وممنمنكأيضابهاأعرفخالفها=ماعلىلها

وأنهامنها،يستفادلاوالعلمالهدىأنوزعماليقين،عنلهاوعزخالفها

مسألةعلىبهايحتجيجوزأنولااليقين،منشيئاتفيدلالفظيةأدلة

ويسميالنقلية،الظواهرويسميهاوالصفات،التوحيدمسائلمنواحدة

وكانوأهلها،بهاأحقهؤلاءكانفلمالعقلية،القواطعخالفهاصا

هملهالحافظونواعنهاوالذابونأنصارها
محاربيها؟!وأعداءها

وأهله،لحقايعادونأنهمالباطل:أهلفياللهسنةهذهولكن

أصحابعادواالذينكالرافضةمحاربته،ومعاداتهلىوينسبونهم!

بللمجلى؟محمد
(1)

)2(،معاداتهلىسنته!وأهلأتباعهونسبوابيته،وأهل

هأولياء)وما@انوأبيته،أهلومعاداة
@

ولبهنآلمحتقونإلاأؤصلاؤهإق

4،.3الأدفال/1@ولايغلمونثرهتمأ@

ت(.)1،فيلبس(1)

)ب(،فيليس(2)
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إلىيدعونوسادةأئمةصنفان:المنافقينهؤلاءأنوالمقصود

والبهاثم،الأنعامبمنزلةلهموأتباعالنفاق.علىمردواوقدالنار،
مقلدون.زنادقةوهؤلاءمستبصرون،زنادقةفاولئك

أصناففهؤلاء
الثنة،هذهيجاوزلاوالإيمان،العلمفيآدمبني

الكفار،بينلمستضعفاكحالالإيمان،وأبطنا@رأظهرإلا@ناللهم

يمكنهولمالإسلاملهتبينالذي
(1)

يزلولمقومه،بخلافالمجاهرة

عكسوهؤلاءوبعده،@جماللهرسولعهدعلىالناسفيالضربهذا

وجه.كلمنالمنافقين

@وباطنا،ظاهرامؤمنإمافالناس:هذاوعلى
ظاهراكافزاما

@باطنا،كافرظاهرامؤمنأووباطنا،
باطنا.مؤمنظاهزاكافرما

القرآنبينوقدالوجود،عليهااشتملقدالأربعةوالأقسام

رسوأولعليهااشتملتوقدظاهرة،لأولاالثلاثةلأقسامفاأحكامها:
ة

ة.البقر

ففيالرابع:القسموأما
(2)

ولنمآئؤمؤنرجالم)ولؤلالى:تعاقوله

إيمانهميكتموناكانوفهؤلاء5،،2الفنح/أ@قطرفتمأنتغل@وهتمتزتؤمئت

لأصل.اوهو"،تمكنه"ت(:)أ،في(1)

"ت(:)أ،في(2)

خطأ.وهو"،فهي
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يتمكنونولاقومهمفي
(1)

فرعونالمؤمنهؤلاءومنإظهاره،من

اللهرسولعليهصلىالذيالنجاشيهؤلاءومنإيمانه،يكخمكانالذي

مؤمنا.الباطنفيوكان)2(،لحبشةباالنصارىملككانفإنهده،جم

أقلمن)وانبقوله:وجلعزاللهعناهمالذينوأمثالهإنهقيل:وقد

لادئهخشحينل@هخأنزلإومآإلييهخألزلومآبالتهيؤمنلمنالحتت

1عمران/ساأثمناقليلأأدئهلايتأيشترون 9.،9

وهئمآفلاللهءان!يتلونءايتقابمةأثه"اتكتنبأهل)نقوقوله:

ويأمروتالأخروائيو@لالئهاب(ق.أظ/يؤمنوت@ي@متجدون

@ألصنحينمنوأؤليهلفاقخئرتفىويشرعوتاتمنكرعنوينهؤنباتصعروف

1عمرأن/@اأ 1،31 باليهوديةالمتمسكبهم:المرادليسهؤلاءفإن4،،1

بالكفرلهمشهدقدهؤلاءفإنقطعا،محمدءشي@بعثبعدوالنصرانية

الثناء.بهذاعليهميثنىفلاالنار،لهموأوجب

جملةفيودخلالكتابأهلمنامنمنبه:المرادولي@

الكتاب؟أهلمنأنهمعليهميطلقلاهؤلاءفإنقومه،وباينالمؤمنين

اواستحدثوبالإسلامزالقدالاعتباروذلكعليه،كانواماباعتبارإلا

منعلىالاسمهذاسبحانهاللهيطلقوإنماوالمؤمنين،المسلميناسم

"،ينتهكون")ب(.في(1)
خطأ.وهو

خطأ.وهولحبشةأ،ا"ت(.)1،في(2)
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كقولهالقرآن،فيالمعروفهوهذاالكتاب،أهلدينعلىباقهو

7عران/آلأ@تكؤوتلماتكننىجمأفللى:أتعا

4،.6عمران/آلأسوإأأ@دزكتحالؤ(،اتكنضيهأهلأ

0بنهيمفىإتحآصتلمال@ئييهأقلأ 1الاية0،0 5،.6عمراد/ل1

الاية@زبهم...منالحقتهليغلمون(أنكئفأولؤأأتذينن@إ...)

1ة/لبقرا1 ئره.ونظا4!،4

اللهوعبد)1(،اللهعبدبنجابرقالولهذا
بنوأن@)2(،طباسبن

ائحتفأقلمن)رانلى:تعاتولهإنوتتادة:لحسن،وا)3(،مالك

(1)

2)

(3)

قريئا.سيأتن

3/2)تفسيرهفيالثحلبيذكره 1/5)الو@سيطتفشره@يوالواحدي8(،3 3،)7

1)ص/النزولأسبابوفي 39).

يأسار(؟اكث@-832)والزار1(،80)(1/635)التفسيرفيالنساليأض-

1/5)الوسيطفيوالراحدي 2/5)تفشرهفيالمنذروابن6(،3 4،15 42)

نظروفبهافذكرهأسى.عنالطويلحميدعنطرقيمنوغيرهم)7821(،

ختلاتاو

عليه.واختلفثابتعنسلمةبنحمادورواه

عنإسماعيلبنمؤملفرواه
فذكره.أن@عنئابتعنحماد

3/8)تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه 46)(4682).
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1لآيةا@ل@هغ...أنزل!ومآإلييهخآنزلومآبالئهيؤمنلمن 1عمران/ل1 9،9

اب(.2قأب/النجاشيفينزلتأنها

لحسنازاد
(1)

."وأصحابه":(2)وقتادة

فيجريرابنوذكر
:"تفسيره"

احديثمن
قتادةعنليالهذبكربي

رضيجابرعنالمسيبأبنعن
ااخرجو"قال:جميهيلىالنبيأنعنهالله

هذا"فقال:تكبيرات،أربعفكبربنافصلى"،لكمأفيعلىفصلوا

(1)

(2)

عنفروياهعائثةوابنحرببنسليمانوخالفه
عنئابتبنحماد

لحسنا

مرسلا.فذكره

لين.وفيهمؤمل:روايةفيحجر:ابنلحافظاوقالالصواب،هوهذاقلت:

دئسهكانفإذاحميد،طريقوأما4(،33)ص/العجاب
فيهفالراجحثابت؟عن

عنالإرسال
ثابت،فهوأنىبذكرمحفوطاكانوإنتقدم،كماالبصريلحسنا

أعلم.وال@هيثبتأظنهولا
وابن4(،33)ص/حجرلابنالعجابفيكماتفسيرهفيحميدبنعبدأخرجه

3/8)تفسيرهفيحانمابي حمادطريقمن(4683)(46
الحسنعنئابتعن

عنحميدعنعياسبنبكرآبو
فذكره.لحسنا

.(109)تفسيرهفيالنسانيأخرجه

لحسناقولومنأن@،حديثمنالوجهين.علىعياسبنبكرابورواهوقد

البصري.

7/9)لطبرياأخرجه صحيح.وسندهشاكر.ط.(8379)(84



هذالىانظروا!لمنافقون:افقال"،أصحمةالنجاشي
علجعلىيصلي

لمناثحتتأهلمن)وانلى:تعااللهنأنزلقط.يرهلمنينصرا

لايةا@يأل@ه...يؤمن

وبينكتابه،فيلىتعااللهذكرهاقدالأربعةالأقسامأنوالمقصود

فيوأحكامهاالدنيافيأحكامها
(2)

الأقسامأحدأنتبينوقدالاخرة،
تهم،وسادارؤساؤهمنوعان:وأنهمطنا،باوكفراظاهزآمنمن

منشزالثاريلأولالمثلافأصحابهذاوعلىومقلدوهم،وأتباعهم

الثاالمثلاصحاب
وهويقال-وقدعليه،السياقيدلكماالمائي؟ني

نهم@النوع،لسائرالمثلينإنأولى-
الأولالمثلمقتضىبينجمعواقد

مقتضىوبينالنور،بعدالظلماتفيلحصولواالإقرار،بعدالإنكارمن

الثاالمثل
ني

@

سماعهعندالآذانوسدالقرآن،فيالبصيرةضعفن

علىالغالبيكونوقدوهذا،هذافيهملمنافقينافإنعنه،والإعراض

الثاالمثلفريقوعلىالأول،المثلمنهمفريق
ني.

7/9)الطبريأخرجه(1) وكمترأخاريلي،لهذابكرأبووفيه(8376)(64

نظر.إسنادهفيخرذلكالطبري:قالالحديت،

فيوأحكامهاالدنيا"قوله:(2)
سقط@

)ظ(.م@
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فصل

عظيمة:حكمعلىالمثلانهذاناشتملوقد

لاغيرهجهةمنبنورمستضيءبالنارأ،ااقأظ/المستضيءأنمنها:

لقاالمنافقوهكذاظلمة،فيبقيالنارتلكذهبتفإذانفسه،قبلمن

معهماكانجازموتصديقبقلبهومحببمااعتقابغيرمنبلسانهأقر
من

لمستعار.كاالنور

المادةوتلكتحمله،مادةلىدوامه!فييحتاجالنارضياءأنومنها:

مادةإلىيحتاجالإيماننورفكذلكالحيوان؟غذاءبمنزلةللضياء
من

يقومالصالحوالعملالنافعالعلم
(1)

مادةذهبتفإذابدوامها،ويدومبه

مادتها.بفراغالنارتطفأكماطفئ،الإيمان

وظلمةنور،يتقدمهالممستمرةظلمةنوعان:الظلمةأنومنها:

وهيالنور،بعدحادثة
منعلىوأشقهماالظلمتينأشد

حظه.كانت

للنارالمستوقدبحالحالهفمثلتإضاءة،بعدظلمةالمنافقوظلمة
(2)

وأماالضوء،بعدالظلمةفيحصلالذي
(3)

الكافر
(4)

الظلماتفيفهو

9الصوابولعلالنسخ،جميعفيكذا(1)

"،تقوم

النارا."ةت()1،في(2)

فأما".)ظ(؟9في(3)

"قوله:(4)

سقطالكافر!وأماالضوء،بعدالظلمةفيحصلالذي
)ت(.من
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قط.منهايخرجلم

1قأب/أنومنها: فيحالهمعلىوتنبيهاإيذاناالمئلهذافي(13

ثمظاهرا،الدنيافينورهمكانكماظاهرانورايعطونوأنهمالاخرة،

يكونونماأحوجالنورذلكيطفأ
(1)

تحملهباقيةمادةلهتكنلمإذإليه،

لجسراعلىالظلمةفيويبقون
يمكنلافإنهالعبور،يستطيعونلا(2)

لذلكيكنلمفإنلجسرايقطعحتىيصحبهثابتبنورإلاعبورهأحدا

مادةالنور
وإلاالصالحوالعملالنافعالعلممن

(3)
بهلىتعاال@هذهب

كانماأحوج
(4)

بحالهمالدنيافيمثلهمفطابقصاحبه،إليه
(5)

همالتي

عندماالقيامةيوملهموبحاالدار،هذ.فيعليها
دونالأنوارتقسم

المنافقين.نورويطفأالمؤمنيننورويثبتلجسر،ا

ومن
7،،1ادبترة/أبورهغ،أدلهذصيلى:إتعاقولهفيالسرتعلمهاهنا

اكلهأذبيقل:ولم
رواهمافتأمليضاحوبيانزيادةأردتفإننورهم،

(2)

(3)

(5)

اأ.نريكو"ت(:)1،فيوخطأ.وهويكرنا9)ظ(:في

أثبته،ماوالصوابالظلمة،،فيلجسراعلىويبقوا")ب(:في

ملحونعائياشعمالوموبحذفها،إلاالمعنىيستقيمولاالنسخ!جميعفيكذا

طربقانظرمما.ويخروشيخهالمؤلفكتفيكئيرةأمثلةولهلمؤلف،ازمنفي

(45-1/44)الهجرنين
عليه.محققهتعليقمع

."يكون9)ت(:حاشيةعلىنسخيمافي

")ب(:في

بحالتهم(.

6



ال@هعبدبنجابرحديثمنصحيحهفيمسلم
رضي

سئلوقدعنهما-الله

تلعلىالقيامةيومنحننجيءفقال:الورود-عن
(1)

قال:الناسفوق

تباركربنايأتيناثملأول،فالأولاتعبدكانتومانهابأوثالأممافتدعى

أنافيقول:ربنا،ننتظرفيقولون:تنتظرون؟منفيقولذلك،بعدلىوتعا

بهمفينطلققال:يضحك،لهمفيتجلىإليك،نن@رحتىفيقولونربكم،

وعلىيتبعونهثمنورا،مؤمنأومنافقمنهمإنسانكلويعطىويتبعونه،

تأخذوحسككلاليبجهنمجسر
من

نوريطفأثمتعالى،اللهشاء

البدرليلةكالقمروجوههمزمرةأولفتنجولمؤمنون،اينجوثملمنافقين،ا

ثمالسماء،فينجمكأضوأيلونهمالذينثميحاسبون،لاألفاسبعون
إلاإلهلاقال:منالنارمنيخرجحتىويشفعونالشفاعةتحلثمكذلك،

بفناءفيجعلونشعيرة،يزنماالخيرمنقلبهفيوكاناب(،اقأظ/الله

لحديث.اباقيوذكر)2(،الماءعليهميرشونلجنةاأهلويجعللجنة،ا

نورامنهمإنسانكلويعطىويتبعونه،بهمفينطلق"قوله:فتأمل

فىؤكهخبنورهتمأدله)ذهبلى:تعاقولهتأملثم"،لمؤمنوالمنافقا

.@لاينصرونظلمت

ذهبوقدالظلمة،فيفبقواأنوارهمطفئتإذالهمحاوتأمل

"تلعلى"قوله.(1)
مسلم.صحيحمن

.(191)رقمصحجحهفيمسلمأخرجه(2)
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عزوجل.ربهميتبعونإيمانهمنورفيالمؤمنون

"الشفاعة:حديثفيعنح@قولهوتأمل

كانتماأمةكللتتبع

تعبد"
(1)

كلفيتبع
(2)

1قأب/الذيإلههمشرك لموحدوايعبده،كانب،3

إلههيتبعبأنحقيق
(3)

باطل.سواهمعبودكلالذيلحق،االإله

1القدم/أ@ساقعنبكثف)بؤملى:تعاقولهوتأمل هذهوذكر4،2

فيوقولهالموضع،هذافيالشفاعةحديثفيالاية
لحديث:ا

لمذكورةابالساقلمراداتبئنالإضافةوهذه"ساقهعنفيكشف"

في

بائالكيفتحوذلك،هذابعدسبحانهواتباعهالانطلاقذكر

لأهللىوتعاسبحانهاللهومعاملةالقرآن،وفهمالتوحيدأسرارمن

التيلمعاملةاهذهشيئا،بهيشركواولموحدهمعبدوهالذينتوحيده

(2)

(3)

الخدريسعيدأبيحديثمن(183)رقمصحيحهفيمسلمأخرجه

سقط"كلفيتبعقوله:إ
)ب(.من

فقط.)ظ(من

9ساقعىبكف)بزمباب:(394)التفسبر،(68)فيصحبحهفيالبخاريأخرجه

4/1)(42الفلم/أ 871)(4635).

وفي
رحاإكتاعر@بز+ص)رصلى:تعااللهقول(24)باب(100)التوحيد""

2،21القامة/أ@طريه، 2 3(6/2 7 لخدرياسعيدأبيحدبمن(1070)(06

رضي
فيلي@لكنعنه،الله

الاية.ذكرهذا
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أمةكلذهبتحيثالشرك،أهلبمقابلهاعامل
بهافانطلقمعبودها،مع

وعابدوه،أولياؤهواتبعهلحقالمعبوداوانطلقالنار،لىواتبعته!

الدنيافيبهالتوحيدأهلعيونقرتالذيالعالمينرباللهفسبحان

فيهالناسوفارقواوالآخرة،
(1)

إليهم.كانواماأحوج

الضلالهي:التيالظلمةلحصولمتضمنالأولالمثلأنومنها:

الثاوالمثلالهدى،ضدهاالتيلحيرةوا
الخوفلحصولمتضمنني

يمنهصو(،يتب@ودزامنو(5)الذينأمن:ولاهدىفلاالأمن،ضذهالذي

عباسابنقال2،،8الأنعام/أ@ثهتدونوهمالأفنلهمأؤجمكيظتب
(2)

وغيره
(3)

من
9السلف:

فينازاأوقدرجلكمثلنفاقهم،فيهؤلاءمئل

يخاف،ممافاتقىحولهماورأىفاستدفأمفازة،فيمظلميماليلة

فبينما
(4)

(5)طفئتإذكذلكهو
متحيزا،خائفاظلمةفيفبقيناره

وأولادهم،لهمأمواعلىأمنوالإيماناكلمةهارب!لمنافقوناكذلك

سقط(1)
)ظ(.من

تفسيرهفيحاتمأبيوابنشماكر(،-387)(1/132)تفسيرهفيالطبريأخرجه(2)

عندعباسابنعنأخرىطرقولهحسن.وشدهوغيرهما(158)(1/50)

.(388)683،الطبري

مسعودكابن(3)
"

تفسيرانظر:وقتادة.والضحاكالعاليةوأبينظرا،ثبوتهوفي

1/3)الطبري 2،23 23).

)فبينا!.ت(:)1،في(4)

."طفئتا()ظ(:في(5)
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سموهموقاهم،ووارثولمؤمنينااوناكحو
فإذارهمنوفذلكلغنائم،ا

لخوف!.واالظلمةلىعادوا!ماتوا

المسلمينعلىإقبالهملهمالنارإضاء@مجاهد:اقال
(1)

والهدى،

"والضلالةلمشركينالىلهم!إقبانورهموذهاب

وف@رتالدنيا.فيبأنهاالنوروذهابالإضافةتلكف@رتوقد

الدورفيشأنهمذلكأنوالصوابالقيامة.بيوموف@رتبالبرزخ.

1قأ@/جوزواالدنيافيكذلككانوالئانهمف@الثلاثة، البرزخفي1،2

يظنررئك)وما2،6افيوفافا@)جزآءحالهم،بمثلالقيامةوفي

لهحاصلاكانمافيهالعبدعلىيعودالمعادفإن6،،4أفصدت/لفعبجد@

يرميسمىولهذاالدنيا،في
لىفهوأغىهذءفىكات)ومنلجزاء،ا

1قأب/ آتذبألئه)ويزلد2،،0/7لاسرااسبيلأ@1وأضلىأغمئألأخرلم1،4

أ@لآيةاهدى@أفتدؤأ
6،.7بم/ر

معمستوحشاكانومن
فيإياهبمعصيتهالله

معهفوحشتهالدارهذه

ويومالبرزخ،في
لحياةافيبهعينهقرتومنوأشد.أعظمالمعاد

لمؤمينا.ا1الطري؟عند(1)

1/3)تفسيرهفيالطبريأخرجه(2) 2،33 24)،393(3 9،43 أبيوابن5(،9

عنه.ثابتوهووغيرهحا.(161)(1/51)تفسيرهفيحاتم
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يومبهعينهقرتالدنيا
(1)لقائه

العبدفيموتالبعث.ويومالموتعند

بعينهعملهعليهويعودعليه،ماتماعلىويبعثعليه،عاشماعلى

حكمعليهفيعودوباطئا،ظاهرابهيعذبأووباطنا،ظاهرابهفينعم

والبهجةواللذةوالسرورالفرحةمنفيورثهباطناالصالحالعمل
(2)

هوماواغتباطه=احهوانثروحياتهواستبشارهالقلبوقوةوالنعيم

وفرحةالنفسطيبإلاالنعيموهلوألذه،وأطيبهوأجلهالنعيمأفضل

لهوينشأهذاواستبشاره.وانشراحهوسرورهالقلب
من

تشتهيهماأعماله

وتلذهاالأنفستشتهيهاالتيالمشتهياتسائرمنعينهوتلذهنفسه

تنوعويكونالأعين،
لحسنامرتبةوبلوغهاوكمالهاالمشتهياتتلك

مرتبةوبلوغهوإخلاصهفيهومتابعتهعملهكمالبح@سبلموافقةوا

المحبوبةدلهلمرضيةاأعمالهتنوعتفمنتنوعه،وبحسبفيه،الإحسان

له
في

(3)يلتذالتيالأقسامتنوعتالدارهذه
وتكثرتالدار،تلكفيبها

له
تكثربحسب

بهاوالابتهاجبتنوعهامزيدهوكانهنا،أعماله(4)

فيفيهاوتنوعهالأعمالمنمزيدهحسبعلىهناكبنيلهاوالالتذاذ
هذه

الدا
ر.

القيامة"ت(:ب،)أ،في(1)

وهي:جملةزيادة)مط(:في(2)
العين،.وقزة"

"ة)ب(في(3)

يلتزم
تكثير،."ة)ظ(في(4)
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لهالمحبوبةالأعمالمنعمللكلسبحانهالدهجعلوقد

يثبهلايخصه،وألماولذةوجزاءأثراوالمسخوطة
(1)

الاخرأثر

وتنوعالنار،أهلوالاملجنةاأهللذاتتنوعتولهذاوجزاؤه،
ما

لذةفليستوالعقوبات،الطيباتمنفيهما
مرضاةكلفيضربمن

لله
(2)

وأخذبسهم
(3)

كلذةبنصيبمنها
نوعفيونصيبهسهمهأنمىمن

كألموعقوبتهبنصيبدلهمسخوطكلفيضربمنألمولامنها،واحد

منواحل!بسهمضربمن
مساخطه.

ماكمالأنإلى@خح@النبيأشاروقد
فيالطيباتمنبهيستمتع

منقنوافرأىالدنيا،فيالأعمالمنقابلهماكمالبحسبالآخرة

يأكلهذاصاحبإن"فقال:للصدقة،المسجدفيمعلقاحشف

الحشف
جنسمنيكوناب(2قأظ/جزاءهأنفأخبر)4(،"القيامةيوم

."لايسبهه"ب(.)1،في(1)

":(1)وفي"،للهاللهمرضاة")ظ(:في(2)
بسهم،.مرضا؟")ت(:وفيدته،،ضاةمر

واحلإا.9ظ(:)أ،في(3)

بنوا)8061(،ودادأبوجهأخر(4)
حمدوأ)3942(،لنسائيوا)1281(،جهما

(39/3 9،84 2)67932،رقم(26 3 9 حبانوابن)7642(،خزيمةوابن8(،9

4/4)لحاكموا)4776(، عريبأبيلنصالحطريقمنويخرهم(0183)(72

بنعوتعنمزةبنكئيرعن
مطولا.فذكرهمالك

فيحبانابروذكرهجماعة،عنهروىعربب،أبيبنصالحفلت:
وقالالثقات،

حجر:ابنوقاليعرت،،ولاحال،لهيعرفلا"القطان:ابن
مقبول،."
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جنسها.منبحشفالصدقةاب،4قأب/تلكعلىفيجزىعمله،

الناسوتفاوتالمعاد،فهممنعظيمةأبوابالكيفتحالبابوهذا

لمتنوعة:االأمورمنفيهيجريوماأحواله،في

فإنهقبره،منقامإذاوثقلهظهرهعلىالعبدحملخفةفمنها:

بحسب
ثقل.ثقلن@خف،خفإنوثقله،وزرهخفة

للحزضحاؤهأوالعرش،بظلاستظلالهومنها:
(1)

إنوالشمس،

لهكان
(2)هذهفييظلهماوالإيمانالخالصةلحةالصاالأعمالمن

الدار

تحتأعمالهظلفيهناكاستظلوالظلموالمعاصيالشركحرمن

للمناهيهناضاحياكانوإنحمن،الرعرش
(3)

والباعوالمخالفات

الثديد.للحرهناكضحىوالفجور

طالإنوتهوينه؟عليهومشقتهلموقفافيوقوفهطولومنها:

مرضاتهفيالمشاقلأجلهوتحقللله،ونهازاليلأالصلاةفيوقوفه

الراحةاثروإنعليه،وسهلاليومذلكالوقوفعليهخفوطاعته=
(4)

انظر:الذهبي.يتعفبهولملحاكم،واحبانوابنخزيمةابنحديثهصخحلكن

(13/73)الكمالتهذيب
مع

لحاشبة،ا

الحزا.)ب(01في(1)

ةا.زهر)ب(:افي(2)

)مط(:في(3)

سقطالراحة،اثر@انعليه،وسهلاليوم،ذلكالوقوت"قوله:(4)
)ب(.من



)1(،اليومذلكهناكالوقوفعليهطالوالنعمةوالبطالةوالدعةهنا

عليه.مشقتهواشتدت

اناتقزعلكنرلانحن)إتاقوله:فيذلكإلىتعالىال@هأشاروقد

بكرصتكرأشمرادبمر@أؤكفومم@منضءاثحاولاتطغرنبنلحكلقأضبزتترللا@

ومفوأصيلأ@
هؤلاإدتطويلا@يئوستتهولهفاشبذقلا

اللهسئحفمن7،،2الإسان/32-ثيلأ@1يرماوراءهنمويذررنأئعالجةمجنون

أخفكانبلثقيلأعليه،اليومذلكيكنلمليلأطويلأ
عليه.لثيء

هناكميزانهثقلأنومنها:
الدار؟هذهفيالحقثقلتحملبحسب

كثرةصردبحسبلا
لحقاباتباعالميزانيثقلنما@الأعمال،(2)

(3)وأخذهسثلإذاوبذلهعليه،والصبر
رضيالصديققالكمابذل،إذا

"لعمر:وصيتهفيعنهالله

ولهبالنهار،يقبلهلابالليلحقاللهأنواعلم

ثقلتمنموازينئقلتإنماأنهواعلمبالليل،يقبلهلابالنهارحق

باتباعهمموازينه
لميزافيوحقالدنيا،دارفيعليهمذلدوثقللحق،ا(4)

موازينهخفتمنموازينخفتنما@ئقيلا.يكونأنالحقفيهيوضمع

فيهيوضعلميزانوحقعليهم،وخفتهالدنيادارفيالباطلباتباعهم

فقط.)ط(منليوم،اذلك"قوله:(1)

سقط(2)
)ظ(.من

كذاا."بقوله:عليه)ب(ناسخعفق(3)

باتباعهمإلا")"؟في(4)
"
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"خفيفا...يكونأنالباطل

وشربهملحوضاالناسورودأنومنها:
منه

اكبرالعطشيوم

ورودهمبحسسب(11هقأب/
فمنمنها،وشربهمجم@لىاللهرسولسنة

1قأظ/ فيوردها1،3
حوضههناكوردوتضلعمنهاوشربالدارهذه

وهو:الدنيافيحوضعظيمان،حوضانجمج@لىفلهوتضلع،منهوشرب

منفالشاربونالاخرة،فيوحوضبه،جاءوماسنته
فيالحوضهذا

ومستقلمحروم،وفشاربالقيامة،يومحوضهمنالشاربونهمالدنيا

يذودونهموالذينومستكثر،
(2)

القيامةيومحوضهعنلملائكةواهو

عليهاويؤثرونسنتهعنوأتباعهمأنفسهميذودونكانواالذينهم

منظمئفمنغيرها،
فيسنته

فهوشربمنهالهيكنولمالدنياهذه

يافيقول:الرجلليلقىالرجلن@كبدا،وأحرظمأأشذالاخرةفي

شربت،ماواللهلكنيفيقول:والله،نعمفيقول:أشربت؟فلان

عطشاه!.وا

5/1)سننهفيمنصوربنسعيداخرجه(1) مصنفهفيشيبةأبيوابنالتفسير(-34

(02/5 84.5 وابن4(،3،90)ص/الوصايافيوالربعي2(،1138)رقم(85

3/4)تاريخهفيعساكر الزهدفيداودوأبو)543(،السنةفيلخلالوا4(،1

الياميوزبيدسابطبنحمنالروعبدنحيحآلياب@طريقمنوغيرهم،(28)

فذكره.الصديقبكرأبيعنالمليحوألي

الصديق.بكرأبيمنيسمعوالممنقطعة،وكلها

"ة)ظ(في(2)

لمثبت.الصوابوا"،يذودولهم
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هالكبأنكفاعلمتردلمفإنممكنوالوردالظمآنأيهافرد

(1)مالكظمانإذأنتسيسقيكهاشربةيسقيكرضوانيكنلمن@

عنهستصرفالدارحوضههذهفيتردلمن@

(2)كآيلقاكيوم

منيعطىالعبدفإنلجسر،ادونالظلمةفيالأنوارقسمةومنها:

هناكالنور
للرسولومتابعتهخلاصهوويقينه،إيمانهنورقوةبحسب

الدنيا.دارفي

كأشدودونهلقمر،كاذلكودونكالشمس،نورهيكونمنفمنهم:

قؤتهفيكالسراجنورهيكونمنومنهم:إضاءة.السماءفيكوكب

ذلك.بينوماوضعفه
قدمهإبهامعلىنورايعطىمنومنهم:

يضي
مرة@

بحسبأخرى،ويطفأ
معهكانما

هذافهوالدنيا،دارفيالإيماننورمن

لاولأبصار،باعيانايرىظاهزاالآخرةفيلعبدهاللهأبرزهبعينهالنور

يمشيولاغيره،بهيستضيء
(3)لهكانإننفسه،نورفيإلاأحد

رنو

(4)لهيكنلموإننوره،فيمشى
غيره.نورينفعهلمأصلأنور

ولامستمزغيرظاهرنورلهحصلقدالدنيافيالمنافقكانولما

مادةلهولابباطنه،متصل
ارنواب(هقأب/الآخرةفيأعطيالإيمانمن

سقطلأمالكظمانأنتإذ"قوله:(1)
)ت(.من

"افك")ب(:في(2)
لمؤلف.اإنثادمنوالأبياتخطأ،وهو

سقط(3)
)ب(.من

سقط(4)
)ب(.من
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إليه.كانماأحوجعنهيطفىثمله،مادةلاظاهرا

سرعةبحسبوالبطءالسرعةفيالصراطعلىمشيهمأنومنها:
(1)

هناسيزافأسرعهمالدنيا،فيالمستقيماللهصراطعلىوبطئهسيرهم

هناك.أبطؤهمهناوأبطؤهمهناك،أسرعهم

(2)هناالمستقيمالصراطعلىثباتاواشدهم

هناك،أثبتهم
ومن

(3)خطفته
1قأ@/والشبهاتالشهواتكلاليب هناالمضلةوالبدعب(3

الكلاليبتأثيرويكونهناك،السعدانشوككأنهاالتيالكلاليبخطفته

والشبهاتالشهواتكلاليبتأثيرحسبعلىهناكفيه
(4)

فيهوالباع

مقطعأي:ولومخزمسلم،مخدوشومسفم،فناجهنا،ها

الدنيا،فيالكلاليبتلكفيهمأثرتكماالنارفيمكردسبالكلاليب-

(6)وفافاجزاء
للعبيدبظلامربدوما

)ب(.فيليى

)ب(.فيلي@

حفظته،،")ب(:في
خطأ.رهو

سقط
ظ(.)ب،من

مخردلأ.")أ(:في

1وفاقاحرآ.لى:أتعاقولهلىيشير! .(26ابخأ/1

6،.4افصلت/ننصيد،يظئيرنكومالى:أتحاقولهإلىينير
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لمثلينالعبادهضربلىوتعاتباركاللهأنلمقصودوا
(1)

المائي

تضمنلماالنورسورةوفيالرعدسورةوفيالبقرةسورةفيوالناري

منلمثلانا
والكافرمستنيره،القلبحيلمؤمنفاوالإضاءة،لحياةا

فاخيتئهميتانأوصبملى:أتعااللهقالمظلمه،القلبميتوالمنافق

تتها،بخارى3ليمىفىالظلئتثلهالتاسكمنلهءفيشىلؤرملصوجمقنا

1لأنحام/ا1 2.،2

ر@ألتوولاألطلئتولاتجصير@والاغمئيستوىوصاوقال:أ

فجعل2،2ا-9اطر/أد@الأنرتولالأخا.ايشوىوماثزور@اولاالطلولا

الشبهات،حرمنيقيهظلفيحيابصيرابنورهواستناربهداهاهتدىمن

الكفرحرفيميتاأعمىوالاخربنوره،مستنيراوالشركوالبدعوالضلال

الظلمات.فيمنغمساوالضلالوالشرك

أنكئبماندرىمابهتأفرناحتنررعاإقكأؤجتنا)كذلكلى:تعاوقال

2،.5الورى/أعبادنا@مقلتثامنبه-تهدىنوراجعلتهبهنولأيمناولا

لؤرا@:جعتئه)ولبهنقوله:منالضميرمف@رفياختلفوقد

وهولمسلمينأ،ا)ب(:افي(1)
خطأ.
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هوفقيل:
لإيمانا

(1)
لمذكورين.اأقربلكونه

الكتابهووقيل:
(2)

عباده.بههدىالذيالنورفإنه

تعالى:قولهفيالمذكورالروحعلىعائدأنهوالصوابشيخنا:قال

بهنويمنآقيولاأنكئبمالذرىأقرنأمابهتتقروصالكأؤجنآإ)كذلك

1النمورى/1لؤرا@وجعقئه 5 منبهنهدينوراالروحذلكجعلناأي:2
نشاء

من

التيوالأرواح،القلوبحياةمنبهيحصللماروخاوحيهفسمىعبادنا،

لاميتفهوعدمهاومنالحقيقة،فيالحياةهي
1قأب/والحياةحي، 16)

الذيالروحبهذاالقلبحياةثمرةهيالنعيمدارفيالسرمديةالأبدية

أوحي
(3)

ممنفهوالدنيافيبهيحيلمفمنلمجب،رسولهإلى
له

جهنم
لا

ودارالدنيا،دارالثلاث:الدورفيحياةالناسوأعظميحيا،ولافيهايموت

مننصميباأعظمهملجزاء=اودارالبرزخ،
الروح.بهذالحياةاهذه

)ريغتعالى:كقولهالقران،منموضعغيرفيروحاوسماه

ينذر@يز@عبا"ءمقيشامنعكأتررمقالروحيققىاتعرشذوالدرجت

سعكأئرهءمنبالروحاتصجكة)يترللى:تعاوقال5(،1أغانر/@واللاق

اقوله:((1)
سقط"الإيمانهوفقيل:نورا"،جعلناهولكن"قوله:من

)ت(.من

سقط"لكتاباهووقيل:لمذكورين.اأقربلكونه"قوله.(2)
)ت(،من

5أوحا"ت(:)أ،في(3)
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عباد"مني@ثآء
(1)

2،.الحل/أأنأفاتقودؤ@لالهإلاإوأتهأنذث(ان

1قأظ/ضاءتهاوالقلوباستنارةمنبهيحصللمانوراوسماه 1 1،4

علىإلاإليهماسبيلولاوالنور،لحياةباالصفتين:بهاتينالروحوكمال

وتلقيبه،بعثوابماوالاهتداءعليهموسلامهاللهصلواتالرسلأيدي

مظلمة.ميتةفالروحلا@مشكاتهم،منالصالحوالعملالنافعالعلم

فإن
والبحوث؟والكلاموالفضيلةوالفقهبالزهدإليهمشاراالعبدكان(2)

وجعلهلمج@رسولهلىلى!تعااللهأوحاهالذيبالروحوالاستنارةلحياةافإن

النقلكثرةالعلمفليسكله،ذلكوراءعبادهمنيشاءمنبهيهدينورا

صحيحبهيميزنورولكنوالكلام؟والبحث
وحقهاسقيمها،منلأقوالا

منهووماباطلها،من
النقدويميزالرجال،آراءمنهومماالنبوةمشكاة

سواهلجنتهثمئاوجلعزاللهيقبللاالذيالنبويةالمدينةسكةعليهالذي

من
(3)سكةعليهالذيالنقد

لجهصواالفلاسفةمنونوابهخانجنكيز

منوكلوالمعتزلة.
بينيروجهونقداوضرباسكةلنفسهاتخذ

فهذهلمالعا

بلمنها،شجئاجنتهثمنفيلىوتعاسبحانهاللهيقبللازيوف،كلهاالأثمان

اللهقدمالتيالأعمالمنوتكونإليها،يكونماأحوجعاملهاعلىترد

)ب(.منسقطهناإلىالتلاق،يوملينذرقوله:إمش(1)

"ظ(:ت،)1،في(2)
."ن@

سكة،.")ب(:منوسقطسكة،،الذي"ت(:)1،في(3)
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إليهالىتعا
(1)

قولهمنوافرنصيبولصاحبها)2(،منثوراهباءفجعلها

نموألديخافىأيخ@ؤةسغيهتمضحلئذيناأكلأ@بألاخصرفيلحتنمهلنل@لى:تعا

1لكهف/اأصمعا@تحسونأخهمتحسبون 0،31 0.،4

غيرعلىأووجل،عزاللهلغيركانتالتيالأعمالأربابحالوهذا

عنيتلقوهالمالتيوالأنظارالعلومأربابوحال@،@اللهرسولسنة

أفكارهموكناسةالرجالأذهانزبالةعنتلقوهاولكنالنبوة،مشكاة

1قأب/ (3)افأتعبوب،6

الرجالاراءتقريرفيوأذهانهموأفكارهمقواهم

اوأعرضوضر،لمحاوالمجالسافيوبثهقالوهماوفهملهم،الانتصارأو

صفحا.ع@الرسولبهجاءعما

اتباعهتجريدوأماللفضيلة.طلباالتفاتأدنىيعيرهمنهمرمقبهومن

واستفراغوتحكيمه،
(4)

اراءوعرضوفهمه،طلبهفيالنفسقوى

يخالفهماوردعليه،الرجال
(5)

إلىيلتفتولاوافقهماوقبولمنها،

لهموأقواارائهممنشيء
(6)

وشهدالوحيشمسعليهاأشرقتإذاإلا

لى.أولمثبتوالاعليها"،)ب(.في

.(23المرقاد/أتنئورا@همدفجحتتهعلمنماعصلؤا)وقدقاآلىلى:تعاقولهلىثير!

خطا.وهوفاتبعرا"،"ت(:)ب،في

يغ!.وتفرلأ)مط(.في

خالفه"ت(:)أ،في

"قوله:من
سقطهناإلى"يخالفهماورد

)ب(.من
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أحداترىتكادلاأمرفهذابالصحة=لها
فضلانفسه،بهيحدثمنهم

لاالذيوهذاومطلوبه،اخيتهيكونأنعن
لعبدفوارحمتاسواه،ينجي

علىوآثرهأوقاتهفيهواستنفدقواه،فيهواستفرغالعلم،طلبفيشقي

عنوقلبهمسدود،@اللهرسولوبينبينهوالطريقفيه،الناسما

والتنعمعليهوالتوكلإليهوالإنابةوتوحيدهلىوتعاسبحانهالمرسل

أبوابعلىكلهعمرهطافقدومصدود.مطرودبقربهوالسروربححه

أعمتفتنةإلاواللههيإنإلمطالبابأخسإلايفزفلمالمذاهب،

فيهترثىقصدها.طرقعنالعقولوحيرترشدها،مواقععنالقلوب

(2)فظنتالكبير،عليهوهرمالصغير،
التيالغايةأنهاالأبصارخفافيش

1قأظ/والنهايةالمتسابقون،إليهاتسابق فيهاتنافسالتيب(4

منالثرىوأينالضياء!منالظلامأينوهيهات!لمتنافسون،ا

كواكب
أصحابطريقةوأينالظلال!منلحروراوأينلجوزاء!ا(3)

أهلطريقةمناليمين
عصمةلناتضمنلمالذيالقولوأينالشمال!(4)

العلموأينالمعصوم!القائلعنالمصدقالنقلمنمعلومبدليلقائله

العالمينربعنجم@لىجبراثيلعنعن@اللهعبدبنمحمدسندهالذي

لى.أووحذفها"اللهسبحانلمطالب!ا"ت(:)1،في(1)

وظنتا."ظ(:ت،ب،)1،وفيع(،)مط،من(2)

خطأ.وهولكواكبا،ا"ت(:)1،في(3)

ع(:)مط،في(4)
أصحابا."
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إلىلىوتعاسبحانه
(1)

أهلشيوخسندهالذيالخرص
منالضلال(2)

درجاتهاأعلىالتيالاراءأينبلالمشائين!وفلاسفةوالمعتزلةلجهميةا

علىالواجبالنبويةالنصوصلىالائباع!سائغةالضرورةعندتكونأن

التيالآراءوأينالنزاع!مواردفيإليهاوالتحاكمتحكيمهامسلمكل

عبل!كلعلىفرضالتيالنصوصإلىوحذرفيهاتقليدهعنقائلهانهى

ويتبصر!بهايهتديأن

منفهيبهاوالقائمونأنصارهاماتإذاالتيوالآراءالأقوالوأين

1قأب/الأمواتجملة التزإذاإلاتزوللاالتيالنصوصلى!(17

والسماوات!لأرضا

منالرشدوتبينناظرتان،عينانلهلمنالصبحوالله-استبان-لقد

البدعأهويةالقلوبعلىعصفتلكنواعيتان،أذنانلهلمنالغي

فيهاوتحكمتمصابيحها.فأطفأتالمختلفات،والآراءوالشبهات

ورانمفاتيحها.وأضاعترشدها،ابأبوفأغلقتات،لشهواأيدي

فيهماوالسنةالقرانحقائقتجدفلمالرجاللاراءوتقليدهاكسبهاعليها

أسقامفيهاوتمكنتمنفذا.
(3)

)4(،والتخبيطلجهلا
معهاتنتفعفلم

غذاءهاجعلتواعجبا!الغذاء.بصالح
من

لاوتسمنلاالتيالاراءهذه

الم)مط(:في(1)
من

لى.أولمثبتوا"

فقط.)أ(من(2)

خطأ.وهو"،أقساممنها")ت(:في(3)

"،والنخليط")مط(.في(4)



المرفوع.نبيهونصتعالىاللهبكلامالاغتذاءتقبلولمجوع،منتغني
منهاالخطأبينالتمييزإلىالاراءظلمفياهتدتكيفلها!واعجبا

(1)

منومثارقهاالأنواربمطالعالاهتداءعنوعجزتوالصواب،
السنة

السنةمشكاةمنوالعلملهدىاتلقيعنبالعجزفأقزتوالكتاب،

تلقتهثموالقران،
فلان!ورأيفلانرأيمن

فسبحان
ماذاالله!(2)

حرم
واقتباسالوحينصوصعنلمعرضونا

القلوبحياةمنفاتهموماذاوالذخائر،الكنوزمنمشكاتهامنالهدى

)3(،فكزاالآراءمعاولاستنبطتهابأقواليقنعواالبصحائر!واستنارة

زخرفبعضلىبعضهم!وأوحىزبرا،لأجلهابينهمأمرهموتقطعوا

مهجوزا.القرآنذلكلأجلفاتخذواغروزا،القول

معاهدهودثرتيعرفونها،فليسواقلوبهمفيالقرآنلممعادرست

بينأعلامهووقعتيعمرونها،فليسواعندهم
(4)

يرفعونها،فليسوايهمأيد

وكسفتيبصرونها،أفليسوآفاقهممناكبهكووأفلت
(5)

عندشمسه

يثبتونها.أ(اهقأظ/فليسواوعقدهاآرائهمظلماجتماع

ولايةعنوعزلوهالحقيقة،اسلطانعنالوحينصوصخلعوا

لى.أولمثبتوافيها"")ب(:في(1)

سبحاد"."ط(:ت،)1،في(2)

)ب(فيلي@(3)

")ظ(:في(4)
من

"

ع(:)أ،في(5)
وخسفت،"



اليزفلا)1(؟الباطلاتبالتاويلاتالتحريفغاراتعليهاوشنوااليقين،

عليهمنزلتكمين.بعدكمينالمخذولةجيوشهممنعليهايخرج

فعاملوهالئام،أقوامعلىالضيفنزول
(2)

الإجلالمنبهايليقمابغير

لأعجاز،واصدورهافيبالدفعولكنبعيدمنوتلقوهاوالإكرام.

عندنالكماوقالوا:
1قأب/كانوإنعبور،من سبيلفعلىبدلاب،7

لهالأزمان،هذهفيالعاجزلخليفةامنزلةالنصوصأنزلوالمجاز!ا

الوصولواللهحرمواسلطان.ولانافذحكملهومالخطبةواالسكة

لابأعجازتمسكواالأصول،وتضييعالوحيمنهجعنبخروجهم

أسبابهابهموتقطعتعليها،كانواماأحرصفخانتهملهاصدور
(3)

مابعثرإذاحتىإليها،كانواماأحوج
ماوحضلالقبور،في

الصدورفي

تميز
(4)

وانكشفتحصلوه،الذيحاصلهمقوملكل
(5)

ماحقيقةلهم

يكونوألممااللهقفلمموبدا...)قدموه،اعلى@وقدموااعتقدوه،

(6)لمالحصاداعندأيديهمفيوسقط7(،4الزمر/أ@ئحتسبون
غلةعاينوا

)في(1)

)في(2)

)في(3)

)في(4)

)في(5)

)في(6)

."الباطلة"مط(:

ع(:ت،آ،
لى.أولمثتوا"،فقابلوها"

بهم!.أسبامط(:،

"ت(:ب،
خطأ.لواواوزيادةوتميز،

وانكشف،."ت(،أ،

ما،."ت(:
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يعاينعندمالحسرةاشدةفيابذروه،ما
(1)

هباءوكدهسعيهالمبطل

غرورا!خثباوأمانيهامالهبوارقتتبينعندماالمصيبةعظمويامنثوزا،

بربهللاراءوالتعصبوالهوىالبدعةعلىسريرتهانطوتمنظنفما

وسنةاللهكتابنبذمنعذروما)2(؟السرائرتبلىيوملىوتعاسبحانه

يومفيظهرهعوراءرسوله
فيهينفعلا

(3)
)4(؟المعاذرالظالمين

أفيظن
(5)

بآراءغذاينجوأنع@ي@رسولهوسنةاللهكتابعنالمعرض

أوالرجال،
(6)

أولجدال،واالبحوثبكثرةلهلىتعااللهمطالبةمنيتخلص

وتنوعلأقيسةاضروب
بالشطحاتأوشكال،لاا

(7)
اوأنولإشاراتوا

ع

المحال،أبيننفسهومنتهالظن،أكذبظنلقدواللههيهات!الخيال؟

التقوى،وتزودغيره،علىلىتعااللههدىحكملمنالنجاةضمنتوإنما

واتباعالتوحيدمنواستمسكلمستقيم،االصراطوسلكبالدليلوأتم

عليم.سميعواللهلها،انفصاملاالتيالوثقىبالعروةفيالرسول

سقطهناإلىعاينوا،لماالحصاد9قوله:م@(
)ب(.من

.(9الطارق/أألرابر@تلى)بوملى؟تحاقولهلىثير!(

فقط.)ظ(من(

سؤولهتمألتغةرلهممغذرنهتملايعالظبمين)بنملى؟نعاقولهإلىبثير(

2،.5فر/غاأار،لذأ

وهوفيظنإ،9ت(:)أ،في(
خطا.

ت(.)أ،من(

بالشبهات!."ت(:1،)ع،في(
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فصل

عليهمااللذينالتوحيدينبتحقيقوالفوزوالسعادةالنجاةوملاك

كتبمدار
رسلهلىوتعاسبحانهاللهبعثوبتحقيقهمالى،تعاالله(1)

(2)

رغبوإليهماوالسلامالصلاةعليهم
(3)

وسلامهاللهصلواتالرسل

)4(،كلهمعليهم
آخرهم.لىأولهم!من

إثباتلمتضمناالاعتقاديلخبرياالعلميالتوحيدأحدهما:

عنوتنزيههوالتمثيل،التشبيهعنفيهاوتنزيههلى،تعاللهالكمادصفات

النقص.صفات

الثاوالتوحيد
محبتهوتجريدله،شريكلاوحدهعبادتهني:

ربا@الهابهوالرضىعليهوالتوكلورجاؤهوخوفهلهلإخلاصوا

الأشياء.منأ،ا8قأب/شيءفيعدلالهيجعللاوأنوولئا،

سورتيفيالتوحيدمنالنوعينهذينلىوتعاسبحانهجمعوقد

حيدللحولمتضمنةا@ائ@فروتجأيها)قلسورةوهما:لإخلاصا

المتضمنةأحد@اللههو)قلاب(هقأظ/وسورةالإرأدي،العملى

كتاب")مط(:في(1)

."وسلمعليهاللهصلىرسوله")مط(:في(2)

(3)
دي

)ت،
لأعتد"مط(:ع،

)ب(.فيلي@(4)
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العلميلخبرياللتوحيد

مابيانفيهاأحذ@هوآدثه)فلفسورة
يجب

صفاتمنلىتعادله

ماوبيانالكمال،
جأبها)قلوسورةلأمثال.واالنقائصمنيههتنزيجب

ماكلعبادةمنوالتبري)2(،وحدهعبادتهيجابفيها!@ان@فررت

سو
اه.

يتمولا
بهاتينيقرأع@ي@النبيكانولهذابالاخر،إلاالتوحيدينأحد

الفجرسنةفيالسورتين
(3)

العملفاتحةهمااللتين)4(،والوتر

")مط(:وفيالنسخ،جميعفيكذا

آولى.وهو"،الخبريالعلمي

."لهشربكلا")مط(:فيزاد

رصيهربرةأليحدبمن(726)صحبحهفيمسلماخرجه
عه.الله

4/4)دح@وأ(1172)حهماوابن(1702)لساليوا(462)مذيلتراجهأخر 5،2

5 74)(02 7،252 7،22 7 حيرل@سعجدعنالسبيعيإسحاقآيطريقمن(26

المصفانظر.ووفمهرفعهفياختلفوقدمرفوغا،بئلاثالوترفيعباسابنعن

،9496(6 9 لشاوا0(،5
لي

(1703).

سعيد،منيسمعهلمإسحاقأباإدويقال؟".(13/26)العللفيالدارقطنيقال

أخذهوأنما
ا@.جبيرلأبنسعيدعنالبطينمسلمعنمخولعن

كعبلنوأليئعباسابنحدبثقال؟أنهالعقيليعنالتخليصفيلحافطاونقل

اصح.المعوذتينبإسقاط
ا@.

2/1)الكيرالضعفاءفيالعقيليقاللكن صالحعباسابنوحديث:(25

ا@."دلإسناا
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توحيدا.تمتهوخاتوحيداالنهارمبدأليكونتمته،وخا

والتمثيل.والتشبيهالتعطيلضدان:لهلخبرياالعلميفالتوحيد

ومنتوحيده،تعطيلهكذبوعطلهاوجلعزالربصفاتنفىفمن

توحيده.وتمثيلهتشبيههكذببهمومثلهبخلقهشبهه

محبتهعنالإعراض:(1)أيضاضدانلهالعمليالإراديوالتوحيد

أولياءواتخاذذلك،فيبهلإشراكاأوعليه،والتوكلإليهلإنابةوا

دونه.منوشفعاء

التوحيدينبينلىوتعاسبحانهجمعوقد
(2)

منموضعغيرفي

وعائة.حصينبنوعمرانكعببنأبيحديثمنوردوقدقلت.-

انهفيهفالصوابكعببنأبيحديثفأما
من

وهوأبزى،بنالرحمنعبدمسند

معلولة.ألفاظفيهثابتحديت

خطافهوعمرانحديثوأما
معلولة.طرقةعائثةحديثوكذلكووهم،

2/1)الضعفاءفيالعقيليقال عنرويوقد"عاثشة:حديثاعلأنبعد(25

فيأنعلىهذين،منأصلحسنادهما@فذكره-كعب.بنوأبيعباسابن

ا@.لإسناد@اصالحعباسابنوحديثاختلاف،كعببنأبيئحديث

كعببنأبيئعنوالرواية"عانثة-:حديثاعلأنبعد-(3/12)أيضاوقال

ا@.واولى"الروايةهذهمنأعحالوترفيعباسوابن

ت(.)أ،فيلي@(1)

خطأ.وهولأالتوحيد"،)ظ(:في(2)
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وآلذيئألذى@وكئمر@مأغبدوأألثاس)تايخالى:تعاقولهفمنها:ان:القر

لنآوالتمآفىشاألازضليجعلألذى@تتقونلمحلخقئلكتممن

@بهدأخرجألشآيآمنوأنزل

أندادأدتهفلاتخعدوألكغرزقاالثمزتمن

.(2،122لبنره/ا1@@قلموتوأنتخ

ليهكنوالت@ألتلل@جحلاتذى)آلتهتعالى:قولهومنها:

لاألاسأتخرو@ئعلىألنىسفضللذواللهإتمبصرالتهارؤ

2شئ@لخدقبهمرأللهذال@م@بمثكزوت
فأتهوإلاإلهلآ

اتذىالله@يبهحدونأل@هلايتائذيفكانوأيؤفككدالث@تؤفكون

فاخسنوصحور-بنآلشضذوقراراالازض-@جحل

رلمحتلتهمتبارث(رتجئماللهذالكمآلطينتمنورزقممصور@

ألدلىلهتحلصينفآدعؤهوالآلآإلههوالحى@آلفلمين

ربدلهالحئد
.(65-61غافر/أ@لفمينا

لىبتنهمارمالازضوألسنؤتظقاتذى)أللهلى:تعاقولهومنها:

أئاستة
شميعولاا@،8قولمزأب/مندوبهءمنلكمماعلىأتعرشىاشؤىثض7

يؤسكانفىإلةيغرجئؤالازضإلىألشمامفلدثرالأتر@شذكرونأفلا

أتعرينوالشفدةالغتصعغذلك@تعذلنساسنؤألفمقداره

.(6-4لسجدة/اأ@ألرخيص
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في@ساوتأمل
المعطلينطوائفعلىالردمنالاياتهذه

سذفىومائئنهصالأزضرألشنؤتظق...)فقوله:والمشركين،

بقدمالقائلينلملاحدةاقولإبطاليتضمن:@أئاس..
لموأنهلم،العا

وجودمنهمأثبتومنومشيئته.بقدرتهيخلقهلمسبحانهاللهوأنيزل،

أزلالذاتهلازماجعلهالرب
1قأظ/هوكمامخلوق،غيروأبدا(1) 16)

لمالجاحديناالملاحدةمنوأتباعهماالطوسيوالنصيرسيناابنقول

العقولبهوشهدتوالكتب،والسلامالصلاةعليهمالرسلعليهاتفقت

قولإبطاليتضمن:@علىأتعرلش...اشتوىثر...)لى:تعا

شيءالعرشعلىليسيقولون:الذينلجهميةوالمعطلةا
(2)

سوى

لاوالأيدي،إليهترفعولاعرشه،علىمستوياليساللهوإنالعدم،

إليه،والسلامالصلاةعليهالمسيحرفعولاالطيب،الكلمإليهيصعد

تعرجولاإليه،جم@ي@محمدبرسولهعرجولا
لاوإليه،والروحلملائكةا

منينزل
كلهوينزلولاغيره،ولاوالسلامالصلاةعليهجبريلعنده

(3)السماءلىليلة!
منوغيرهمالملائكةمنعبادهيخافهولاالدنيا،

خطأ.وهوأولا"،")ب(:في(1)

ظ(.ت،)أ،من(2)

ع(؟ت،ب،)أ،في(3)
سحاء"."
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فوقهم،منبابصارهمعياناالآخرةالدارفيالمؤمنونيراهولافوقهم،

في@النبيإليهأشاركمافوق،لىبالأصابع!إليهالإشارةتجوزولا

السماءإلىإصبعهيرفعوجعلإليه،الوداعحجةفيمجامعهأعظم

اشهداللهمويقول:الناسلىوينكبها!

اللهكتابوهذا":(2)الإسلامشيخقال
وسنةاخره،إلىأولهمن

مملوءالأئمة؟سائروكلاموالتابعين،الصحابةكلاموعامةكيه،رسوله

ظاهرأونم@هوبما
(3)

وأنهشيء،كلفوقوتعالىسبحانهاللهأنفي

عرشه.علىمستوالسمواتفوقالعرش،فوق

و..،يرفعهلحالض@والعملألطيبالكليصحدله@لى:تعاقولهمثل

1أفاطر/لآيةا

آلأإلأ@ورافعكمتوقيلفإنئيعشعأدنهقال)إذلى:تعاوقوله

5،.5ان/عمر

اللهعبدبنجابرحديثمن(1218)صحيحهفيمسلمأخرجه(1)
رصي

عنهماالله

الوداع.حجةفيمطؤلا

6)4561،رقمصحيحهفيالبخاريوأخرجه 6 رصيلكرةأبيحديثمن(67

مطؤلا،عئهالله

نحوه.(5/1،213)الفتاوىمجموعفيكما(2)

@نص@،إئاهوبمامملوءالفتاوى:إفي(3)
ظاهر،.ما
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1الشاء/أإيى@اللهزفعه)بللى:تعاوقوله 5.،8

@إلةوآلزوحألصليه@ةتغرج@اتمحارج@الوذىلى:تعاوقوله

.(354،لمعارج/ا1

1قأب/الازضإلىألشمامف)لدثرالامرلى:تعاوقوله ئغرجثو(19

ه،.الحدة/أ@والة

5الخل/أفئقهز@ومنرئهم)يخالؤنلى:تعاوقوله

استتوىلئمجمي@صئافىألأزضلكمظفالذىهو@لى:تعاوقوله

.(29البفرة/1@سمؤدقسبهعألشمآيسودهنإلى

ستةفىوالازضآلشئؤتخلقائذىأدئهربكمت@لى.تعاوقوله

واتقروألشتسحثيثالطلبل!النهارألئليغشىاتمسشطاشتوىثمأيا@

بأتسمسخرغوألجوم
ظ

@ارلجنربآلمحه@اركوآلاضا@ققلاألا

.(54ا@/لأعرا1

ثمأيارستةفىلارفقوألشؤتخلقا@ذىاللهرلبهو)انلى:تعاوقوله

ب@تمراللهدالمإذنةءبغدمنماشميغالاماصألأئرلدبزأتعزشعلياشتوئ

الاية.هذهفيالتوحيدينفذكر.(3أبوص/@تذكررتأفلافاغبدوه

علىألرتهقالعلى@شؤتوالازصخلققتن)تنزللاتعالى:وقوله



5،.4،أطه/آشترى@تعرشا

@ضدهوسيخيموتلااتدىعلىاقش)وتوئحللى:تعاوقوله
ح

و@ص

ستةفىسهصارماوألازض@ال@نؤتظقاتذىخبيرا@عبادهءبذلؤببهء

9،.5،85ا@رقا@/ألهءخبيرا@وفتلالرخمىعلىأنعرشناشتوئثصأناور

ستهفىوالازصآلمتسؤتا@(6قأظ/ضلقالذى)هولى:تعاوقوله

ومنومايرلنهاومايخرجفىألاز@يعلىمايلجآنحضلثنكلاسرىأيابرتم
ما

فذكر4،،الحديد/بصير@1لغحلونبماوأدلهمابمتغأينمعكزوهوف@هآيعرج

عموم
(1)علمه

رؤيته.وعمومإحاطتهوعمومقدرته،وعموم

فىبينهصاومالازضوألتممؤتظقاتذى)ألئهوجل:عزوقوله

لدكررنأفلالئممغولاوكمندولهءتنلكمماعلىاتعرلشاسمتوئثوأئاسسئة

إلفمقدارهيؤسكارفىإلةيغرجثوالازصإلىالشآمفلدثرألاتر@

ألرحير@انعرينوالشفدةالعنبعنمذلك@تعددنساسنؤ
(2)

6ة/لسجداأ 0.،4

دإداهالازضبكمتحفالتصآ(نفىمنأمنخ5)وجل:عزوقوله

ف@علودكفحاصبآعلتكخلرسلأنألشمآفىفنآمشمأتمتمور@

"عمله")ت(.في(1)
وهو

خطأ.

لفط.)ظ(منالأياتمذه(2)
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7،.1،61لملك/اندير@1

2،.4أفصلت/@صكيرحميممن)تتريللى:تعاوقوله

هووجلعزفالله1،،الأعلى/أألافكلى@رنكأسرسئح@وجل:عزوقوله

وجإكلمنلثيءعلاكلالأعلى،العلي

.(2الجائة/ألحكير@1تحرينااللهمنثكئبا)تنزلليلى:تعاوقوله

الالشئبأبلغلعلىصرصالىتقالهئنفرغون)وقالتعالى:وقوله

الآية@نحذبم...لاظل!موسى@دالهإكفأطلعالسئؤتأسمئب@

7،.3،63أغافر/

لجهمية-:اعلىالايةبهذهاحتجوقدالأشعري-لحسناأبوقال

فاكذب
(2)

"السمواتفوقاللهإنقوله:فيالسلامعليهموسىفرعون

بحروفهكلامهحكايةلىتعااللهشاءإنوسيأتي

هناإلىبعدهاوماالايةهذه(1)
من

فقط."ظ"

."لأفكذب:(85)ص/الإبانةفي(2)

السماء"،فوقاللهإدالسلام.عليهموسى)ظ(:في(3)
نور!")ب(:فيووقع

."لوق"مكان؟

."بحروفهكلامهتيوسيا")ظ(:في(4)
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وقال
تالزارئبهتمقالماذافئوبهزقالوأعنفرخإذا)حتئتعالى:الله(1)

3،.2أسأ/افبهير@ألعكوهوأفحق

الحكيصوهوإله3لأزضاوفىالهووالمنم!فىانذى)وهوتعالى:وقال

.(84الزخرف/أألملير@و

5،.1،41البروج/أالمجيد@ذوالعرشلودود@ا)وهوانغفورلى:تعااللهوقال

.(12أكافر/آلكبير@لعلىآلته)فالحكموقال:

وأعظمهوبه،الخلقوأعرنخلقه،وبينبينهوالسفراءاللهرسلأقوال

سماواتهفوقاللهأنعلى:آخرهملىأولهم!منكلهماتفقت

عرشه.علىبذاتهمستوخلقهعلىعالي

لجيلي:االقادرعبدمحمدأبوالشيخقال
فوقخلقهعلىاللهوعلو"

ا@."أرسلنبيكلعلىأنزلكتابكلفيسماواته

السلام:عليهالبشرأبيادمقول

الأرض،لىآدم!اللهأهبط"قال:عباسابنعنووهبعكرمةذكر

من(1)
الخالية،السخجميععلى)ظ(الظاهريةالنسخةاستدركتهمايبدأهنا

لمطبوعة.وا
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أسكنه،ولستلنفسي،وأدخرهبكرامتي،أخصهبيتاسأبوئكله:وقال

ينبغيوليس
الكبرياءكرسيعلىولكنيحملني،ولايسعنيأنله

عظمتيعليهوضعتالذيوهوبعزتي،يستقلالذيوهولجبروت،وا

قوتيلولاعنيضعيفبعدوهوقرارياستقروهناكلي،وجلا
"

السلام:عليهداودقول

سيارثناأحمد:قال
داودكانيقول:ثابتاسمعتقال:جعفرثنا(2)

1قأظ/الليلمنالصلاةيطيلالسلامعليه يرفعثمالركعة،فيركع1،7

عامريارأسيرفعتإليك"يقول:ثمالسماء،أديملىفينظر!رأسه

(3)السماء"

منيع:أبنوقال
سيارحدثناقال:مسلمبنعليحدثنا

(4)
حاتمبن

السلامعليهداودكانقال:ثابتثناقال:سليمانبنجعفرحدثناقال:

يارأسيرفعتإليك"فيقول:رأسه،يرفعثميركع،ثمالصلاة،يطيل

أربابها"إلىالعبيدنظرالسماء،عامر
(5)

عاس.اسع@عليهأق@لم(1)

مطولا.مبهبنوهبعن(1/4،648)مكةأخبارفيالأزرقيوأخرحه

منوالتصوبشيماد"،")ط(.في(2)
لأحمد.والزهد)ظ(،حاشيةعلىلسحة

فينعيمأبوطريقه.ومنكا@(،3)الزهدفيآحمدأخرجه(3)
2/3)لحليةا 27).

(4)
"شيان":(@)الأصل@ي

خطأ.وهو

اللهعبدأحرجه(5)
مشده-فيلجعداوابن)354(،الرهدعلىزوائدهفيأحمدبن
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حمادثناالضريرعمرأبوثناأحمد:قال
عطاءعنسلمةبن

بن

ما"قال:لي،لجداال@هعبدأبيعنالسائب
رأسهالسلامعليهداودرفع

"ماتحتىالخطيئةأصاببعدماالسماءإلى

حمادحدثناحرب:بنسليمانوقال
عطاءثناسلمةبن

السائببن

ما"قال:ليلجدااللهعبدأبيعن
لىرأسه!السلامعليهداودرفع

عزوجلربهحياءمنالسماءبعدالخطيئة
"

إبراهيمقول
السلام:عليهلخليلا

ذوأناإبرأهيم:خليلهلىأوصى!اللهإن"لماوردي:ابخطقرأت

الفضلوبيديأشاء،منأعلى،برحمتيأفيضخلقي،جميععنالغنى

الغيرة،خلقتوأناعلما،شيءكلوسعتورحمتيوالكرم،لجودوا

عنيمعرضافازاقلبكعلىعرشيفوقمنأطلعأنفاحذرغيور،وأنا

تاريحهديعساكرواس)966(،لاعتقاداأصولشرحفيواللالكائي)2341(،

.(125)العلوفيوالذهبي3(،17/9)

والمؤلف(311)العلوفيالذهبيأيضاوصححهصالح.إسنادهالذهبي:قال

4)ص/سيأتيكما والصوفية،الزهادأقوالفي(12

4553،23)المصنففيشيبةابيابنأخرجه(1) 5 ديوالثعلبيعفان،عن:(388

8/1)تفسيره بنحمادعنكلاهماإسماعيلبنموسىطريق:من(97
به.سلمة

صحيح.وسنده

.(2/6،162)قزوينأخبارفيالتدوينفيالرافعيأخرجه(2)
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بغيري؟مشغولا
والفاوكنمحبتي.أهلديوانمناسمكمحقفا

فيلاوالأرضفيشيءعلييخفىلابجلالي،مشغولابذكري،

جهير".عنديالخفيالسماء،

السلام:عليهيوسفقول

منبه:بنوهبقال
القيطونمعيادخلليوسف:العزيزامرأةقالت"

-

ربيمنيسترنيلاالقيطونإنفقال:الستر-يعني:
"

السلام:عليهموسىقول

بنهشامعنالرحمنعبدثناأحمد:قال
عنأسلمبنزيدعنسعد

عطاءعنأبيه
السلام:عليهموسىقالقال:يساربن

منربيا"
أهلك

قلوبهمالطاهرةأيديهم،البريئةهمقال:عرشك؟ظلفيتظلهمالذين

@بي،ذكرواذكرتإذاالذينلي،بجلايتحابونالذين
ذكرتذكرواذا

كماذكريلىوينيبون!المكاره،فيالوضوءيسبغونالذينبذكرهم،

بحبيويكلفونوكورها،لىالنسور!ينيب
بحبالصبييكلفكما

إذاالنمريغضبكمااستحلتإذالمحارميويغضبونالناس،

حرب
(2)"

.(65)ص/@القلوبداعتلالفيلخرائطياأخرجه(1)

1/3)للسانانظراالتحريش.وهوالتحريب،منحرب:(2) 04).

عطاء.لىصحيح!وسنده.(387)رقم1(،91)ص/الزهدفيأحمدأخرجه(3)
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:(1)@كلوالاخرينالأولينسيدمحمدنبيناقول

لفا"ك@يه@:اللهرسولقالقال:هريرةأبيعنالصحيحينفيثبت

تغلبرحمتيإنالعرش:فوقعندهفهوكتابهفيكتبالخلقال@هخلق

كضبي
"(2)

إنعنده:موضوعفهونفسهعلىكتابهفيكتب"اخر:لفموفي

غضبيتغلبرحمتي
"

"لفظ:وفي
"العرشعلىعندهوضعوهو

"لفظ:وفي
"العرشفوقعندهمكتوبهو

فيكلهاالألفاظوهذه
"

البخاريصحيح
"

ب،)1،النسخحميععلى)ظ(الظاهريةالنسخةاستدركتهماانتهىهناإلى
ت،

)مط(.لمطبوعةواع(،

لمسلم.واللفظ(14)(2751)ومسلم)2203(،البخاريأخرجه

.(16)(2751)مسلمأخرجه

)9696(،البخاريأخرجه

.(7115)البخاريأخرجه

ب،)أ،فيالحدي@هذاوجاء)ظ(،فيكذا
ت،

ع،
المعراجحديثلعدمط(

سرة.مبا

9



لمعراجاوحديث
(1)

1قأظ/ السمواتيك@روالنبيتجاوز"ب(7
(2)

عليهوفرضوأدناه،فقربهلىتعاربهإلىانتهىحتىسماء،سماء

عليهموسىبينيتردديزلفلمصلاة،خمسينالصلواتاب،9قأب/

منينزللى:وتعاتباركربهوبينالسلام
عندإلىلىتعاربهعند

موسى

التخفيف،فاسألهربكلىارجع!فيقول:فيخبره،عليهفرضكمفيسأله:

التخفيففيسألهربهإلىفيصعد
(3)"

وفي
"

مسلمصحيح
"

رضيالأشعريموسىأبيعن
قال:عنهال@ه

ينبغيولاينام،لااللهإن"فقالكلماتبخمس@@أد@هرسولفيناقام
له

النهار،عملقبلالليلعملإليهيرفعويرفعه،القسطيخفضينام،أن

سبحاتلأحرقتكشفهلوالنور،حجابهالليل،عملقبلالنهاروعمل

منبصرهإليهانتهىماوجهه
"خلقه

وفي
:"أسامةأبيبنالحارثمسند"

مالكعنقرةأبيحديثمن

ت،ب،)أ،فيوجاء"،المعراجوحديث"فقط)ظ(سن(1)

ع،
وأما9مط(:

فيووقعلأ،@جمالنبيوتجاوزمتواترة،وهيلمعراج،اقصةفمنهاالأحادبث:

ع(ت،)أ،
9

فهي0
وهيبدل.!"

".

سقط(2)
)ب(.من

سقط@التخفيفيسأله"قوله:(3)
)ب(.من

3)5303،البخاريأخرجه(4) 6 بنمالكحديثمن(164)ومسلم4(،7

.(179)مسلمأخرجه(5)

9



بنزيادعن
سمعتيقول:اللهعبدبنجابرسمعتقال:الزبيرأبوثناسعد

كانإذا"يقول:الله-ج@لىرسول
أناسكلودعيالأمم،جمعتالقيامةيوم

قال:الأمة،.هذهمنالناس:قاثلفيقولالناس،اخرفجئنابامامهم،

هذاوجمين،محمدأمةهذهالأمينة،الأمةهذهفيقال:الناس،إليناويثرف

فنتخطىفنأتيقال:الأولون،لاخروناإنكممناد:فيناديأمته،فيمحمد

كلالناس،يدعىثممنزلة،اللهإلىالناسأقربنكونحتىالناسرقاب

اليهود،نحنفيقولون:أنتم؟منفيقال:اليهود،فتدعىبإمامهم،أناس

كتابكم؟مافيقول:السلام،عليهموسىنبينافيقولون:نبيكم؟منفيقال:

الله،ونعبدعزيرانعبدفيقولون:تعبدون؟مافيقول:التوراة،كتابنافيقولون:

فيقول:النصارى،تدعىثمجهنم.فيبهماسلكواحولهم:الملأفيقول

نبينافيقولون:نبيكم؟منفيقول:النصارى،نحن:(1)فيقولونأنتم؟من

مافيقول:الإنجيل.كتابنافيقولون:كتابكم؟مافيقول:السلام.عليهعيسى

قلت)ءأنتعيسى:يالعيسى:فيقولعيسىنعبدفيقولون:تعبدون؟

ماأقوللى-(نبكونماستخنكقالأدئودونمنلفتنوأئ،ونياغ@للئاس

إتكنقسكولآأغلىمافىمافىنقسىلغلمففذ@لضتهقلتميإنكنتلىبحتيلئس

كنتورتبهغرقيالكاغبدوأبهءأنأصتقمآإلاقىماقتت@ئغيولياعفغأنت

صشئعكفيوأنتعتهتمألضقيمبأنتبهتلؤقيتئفلتافهتمرئتفاشيهداعلتهتم

أثبته،ماوالصواب"،فيقول")ظ(:الأصلفيوقع(1)

عبى!.صوابه:9لحاشية:افيالاسخفقاللمسيح!.ا")ظ(:الأصلفيوقع(2)

9



تغفررإنعبادكفإحهمتعذئهمنشهيذ@إ

1المانده/1 ا-811،.6

ألحكير@اتعسفيأنتفإنكلهغ

الصارخيصرخثميعبدون،كانواومابإمامهم،أناسكليدعىثم

الخشبفيهاآلهتهمتقدمهمفليتبعه،إلهايعبدكانمنالناس:أيها

1قأظ/لحجارةوا يبقىحتىالدجال،وفيهوالقمرالشمسوفيهاأ(،8

المسلمون،نحنفيقولون:أنتم؟منفيقول:عليهمفيقفالمسلمون،

محمد.فيقولون:نبيكم؟منفيقول:داعية،وخيراسم،خيرقال:

نعبدفيقولون:تعبدون؟مافيقول:القران.فيقولون:كتابكم؟مافيقول:

يومناهذاقالوا:صدقتم.إنذلكسينفعكمقال:له.شريكلاوحدهالله

فيقول:نعم.لون:فيقورأيتموه؟إنللهافونأتعرفيقول:وعدنا.لذيا

فيتجلىقال:له.عدللاأنهنعلمفيقولون:تروه؟ولمتعرفونهوكيف

لهويخرونأسماؤك،تباركتربناأنتفيقولون:لى،وتعاتباركلهم

"بأهلهالنوريمضيثمسجدا،
(1)

التوحيدكتابفيالبخاريوذكر
(2)

من
"

صحيحه
أنسحديث"

لفاروق.اكتابفيلأنصارياإسحاعيلوألو)45(،لرؤيةافيالدارقطيأخرجه(1)

3/2)رجبلابنالباريفتحفيكما 12).

مالك.عنغريبحديثوهو

(2)
لي

م@3)قوله:باب:(37)
1النساء/أتليما@موسىالله 64)(6/2 73

2 .(7079)رقم(732



رضي
فوقجبرائيليعنيبهعلاثمفيه:وقالالإسراءحديثعنهال@ه

ربلجباراودناالمنتهى،سدرةجاوزحتىاللهإلايعلمهلابماذلك

أوحىفيماإليهفاوحىأدنى،أوقوسينقابمنهكانحتىلى،فتدالعزة

محمديافقال:فاحتبسه،موسىبلغحتىهبطثمصلاة،خمسينإليه

وليلةيومكلصلاةخمسينليعهد!قال:ربك؟إليكعهدماذا

وعنهم،ربكعنكفليخفففارجع)2(،ذلكتستطيعلاأمتكإنقال:

جبريل:إليهفأشارذلك،فييستشيرهكأنهجبرائيللىعيه@!النبيفالتفت

مكانه-:وهوفقال-لىوتعاتباركلجباراإلىبهفعلاشئت.إننعمأن

ربيا
لحديث.اوذكرعنا...خفف

وفي
(3)"الصحيحين"

أبيعنحازمأبيعنالأعمشحديثمن

ال@هيكلمهملاثلا@لة"الله-يخي@:رسولقالقال:هريرة
لاوالقيامة،يوم

كذاب،وملكزاني،شيخأليم:عذابلهمويزكيهم،ولاإليهمبنظر

"مستكبروعانل

وفي
رضيهريرةأبيعنالأعرجعن:"الصحيحين"

أنعنهالله

بالنهار،وملائكةبالليلملائكةفيكميتعاقبون"قال:النبي-لخي@

."وليلةيومكل"قوله:)ب(منسفط(1)

سقط(2)
)ب(.من

منلحديثاهذا(3)
فقط.(@)الظاهريةالنسخة

صحيحه.فيالبخارييخرجهولم)701(،رفمصحيحهفيمسلمأخرجه(4)



فيكمباتواالذينيعرجثمالعصر،و@لاةالفجرصلاةفيويجتمعون

فيقولون:عبادي؟تركتمكيففيقول:بهم.أعلموهوربهم-فيسألهم

"يصلونوهموأتيناهميصلون،وهمتركناهم

سعدحكمولما
بن

معاذ
رضي

بأنأ!2ق.أب/قريظةبنيفيعنهالله

وتقسمذريتهموتسبىمقاتلتهم،تقتل
(2)

:@النبيلهقاللهم،أموا

ال@هبحكمفيهمحكمتلقد"
"أرقعةسبعةفوقمن

"لفظ:وفي
"سمواتسبعفوقمن

(4)

6)035،برقمالبخاريأخرجه 9 .(632)رقمومسلم2(،9

"ة)ط(في

وتغنم،.

لحديثاغريبفيبيلحروا)124(،الأموالفيزنجوبهابنأخرجه

(3/1 0 2/2)تاريخهفيوالطبري0(،3 فيلخطيصوا0(،5
لمفترقوالمتفقا

2/4)الموافقةفيحجروابن)798(، 3،84 39).

بنعمرب@عاصمحدثنيإسحاقابنعنطرقمن
بنالرحمنعبدعنقتادة

بنعمرو
سعد

بن
معاذ

مرسلا.فذكرهالليثيوقاصبنعلقمةعن

حجر:ابنقال
ثقات،.رجالهمرسل،حديثهذا"

فيالأمويسعيدبنيحىورواه
"،المغازي"

فيقدامةابنأخرجهطريقه:ومن
عن(54)العلوفيوالذهبي)92(،رقمالعلو@صفة"

محمد
عنإسحاقبن

فذكره.مالكبنكعببنمعبد

الذهبي:قال
هذا"

."سلمر

سعدابنأخرجه
3/3)الطبقاتفي ا-49)رقمالمسخدفيحميدبنوعبد4(،9

سعدمسندفيوالدورقيلمخخخب(ا
فيوالبزار)02(،رقموقاصأبيبن



الصحيحينفيالقصةوأصل
(1)

لمحمدالسياقوهذااب(8قأظ/

فيإسحاقابن
."لمغازيا"

وفي
"الصحيحين"

رضيسعيدأبيحديثمن
بعثقال:عنهالله

منتفصللممقروضأديمفيبذهيبةالنبيإلىطالبأبيبنعلي

حابسبنوالأقرعبدر،بنعيينةبينأربعيما:بينفقسمهاقال:ترابها.

رجلقال)3(،الطفيلبنعامروإماعلقمة،إماوالرابع:لخيلاوزيد

ع@ي@النبيذلكفبلغقال:هؤلاء،منبهذاأحقنحنكناأصحابه:من

(1)

عنالتمارصالحبنمحمدطريقمنوغيرهم(1091)رقمالزخارالبحر
سعد

بنعامرعنإبراهيمابن
سعد

عن
سعد

فذكره.وقاصأبيبن

حجر،ابنلحاظاوحسنهالذهبيصححهالطريقوهذا
فقدمعلول،طريقلكنه

ومتئاسنداالحجاحبنشعبةخالفهالتمار،صالحبنمحمدخولف

عنفرواه
سعد

أمامةأبيعنإبراهيمبن
سعدأليع@حنيفبنسهلبن

."الملكبحكمفيهمحكصتلقد"بلفط.فذكرهالخدري

933،538)8782،صحيحهفيالبخاريأخرجه ومسلم5(،9،5709

3/3)الطبقاتفيسعدوابن)8671(، 9،23 الصواب،وهذاوكبرهم(93

خطأالتمارصالحبنمحمدوحديث
حاتموأصالبخاريذهبليه@ووهم،

4/2)الكبيرالتاريخانظر:حجر.وابنلدارقطنيواأزيالر اوعلل1(،9
بن

أ
بي

.(7/214)الباريوفتح)375(،الدارقطنيوعلل7(،19)رقمحاتم

تقدمكماالخدريسعيدأبيحديثمن
انفا

الخير".")ب(.في

"قوله.من

والرابع
)ب(.منسقطهنا،إلى"

1 0



فيمنأمينوأنانيتأمنوألا"فقال:
مساخالسماءخبريأتينيالسماء،

وصباحا
(1)"(2)

وفي
"الصحيحين"(3)

إذا"قال:جميهيمالنبيأنهريرةأبيحديثمن

أهلفيحبهفأحبوه،فلانايحبال@هإنجبريل:نادىالعبدال@هأحب

يوضعثمالسماء،
"الأرضفيالقبولله

وفي
"لفط

إنيفقال:جبريل،دعاعبداأحبإذاال@هإن":"لمسلم

إنفيقول:السماء،فييناديثمجبريل،فيحبهقال:فاحبه،فلاناأحب

قال:السماء،أهلفيحبهفأحبوه،فلانايحبال@ه
يوضعثم

فيالقبولله

فلإلغضه،فلاناأبغضنيفيقول:!جبريل،دعاعبداأبغضذا@الأرض،

فلانايبغضاللهإنالسماء:أهلفييناديثمجبريل،فيبغضهقال:

"الأرضفيالبغضاءلهيوضعثمفأبغضوه،

وفي
"

:"مسلمصحيح
اللهرسولقالقال:هريرةأبيحديثمن

أظلهماليومبجلالي،لمتحابوناأينالقيامة:يوملىتعاال@هيقول"ع@:

(4)

ومساء،.صباخا")أ(:في

.(2637)ومسلم3(،"37)ريلبخااأخرجه

"ةلىبعده!والذيلحديثاهذا

يوم
ظليإلاظللا

"
فقط.الظاهريةالسخةمن

4)7303،لبحارفياأخرجه 77

.(2637)بر@مسلمأخرجه



يومظلتي،في
ظليإلاظللا

"(1)

وفي
"

مسلمصحيح
"

عنهاللهرضيالسلميالحكمبنمعاويةعن

ياقلت:عليئذلكفعظمع@هاللهرسولفأخبرتليجاريةلطمتقال:

اللهرسولبهافجئتقال:بها،ائتنيبلىقال:أعتقها؟أفلااللهرسول

"قال:السماء.فيقالت:"ال@ه؟أين"لها:فقالجملى
أنتقالت:"أنا؟فمن

"مؤمنةنهاف!)2(؟أعتقها"قال:الله،رسول

وفي
"

"البخاريصحيح
مالكبنأنسعن

رضي
كانتقال:عنهالله

رضيزينب
زوجكن"وتقول:ك@تالنبيأزواجعلىتفتخرعنهاالله

وزوجنيأهاليكن،
الله

(4)"سمواتسبعفوقمن

وفي
"

ألتهرسولأتىقال:مطعمبنجبيرحديثمنداود":أبيسنن

بيأعرا
وهلكتالعيال،وجاعالأنفم@،نهكتاللهرسوليافقال:

الله،علىوبكعليك،بالثهنستشفعفإناربك،لنااستسق)5(،الأموال

.(2566)رفممسلمأخرجه(1)

مملم.صحبحمن(2)

.(537)رفممسلمأخرجه(3)

.(6984)رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه(4)

أبىعندوالذيكاملأ.الحديثعلىفيهاطمسفقد)ب(يخرالشخ،فيهكذا(5)

@لأنعاماوهلكتلأموال؟اولفكتالعيال،وضاعتلأنفس،اجهدتداود:ا

كادالمؤلففلعلداود،أبيسننفيعماالمتنفياختلا@فيهبعدهماوكذلك

لمعنى.باوبرويهلحدبايخنصر



فيذلكعرفحتىيسبحزالفما"،اللهسبحان"ع@لى:اللهرسولفقال

ذلك،منأعظمشأنهإنالله؟ماأتدريويحك!"فقال:أصحابه،وجوه

منأحل!علىبهيستشفعلاإنه
وإنهعرشه،علىسماواتهلفوقإنهخلقه،

1قأظ/بهليئطوإنهلهكذا،عليه "بالراكبالرحلأطيط1،9

وفي
"

حديثمنأحمد"الإماممسندو"أيضاداود":أبيسنن

رضيالمطلبعبدبنالعباس
عصابة،فيالبطحاءفيكنتتقالعنهالله

اهذه؟تسمونما"فقال:إليهافنظرسحابةفمرت@س@م،اللهرسولوفيهم

2قأب/ا:لوقا."لمزنوا"قال:لسحابالوا:قا 0

قال:لمزنواب،

مابعدتدرونهل"قال:والعنانقالوا:"والعنان"
بين

والأرض؟(السماء

2/2)ريخهتافيريلبخاوا)6274(،ودادأبوجهأخر(1) لداواا،مختصز(24
رمي

خزيمةوابن)011(،المرييبشرعلىالردوفي(71)لجهميةاعلىالردفي

2/1)الكبيرفينيوالطبرا@(147)التوحيدفي 2،81 وغيرهم.(1547)(29

عنأبيهعنجريربنوهبطريق:من
بنيعقوبعنإسحاقبنمحمد

عنعتة

بنجير
محمد

فذكره.جدهعنابيهعنمطعمبنجبيربن

بنوجبيربالتحديث،يصرحولممدل@،إسحاقابنوفيه
محمد

فيهجبيربن

جهالة.

وغيرهم.والذهبيوالببهقيالبزارفيهنكلملحديثا

1/4)العلوفيالذهبيقال 1 إسحاقوابنفرد،جذاغريبحديثهذا":39

فيحجة
أمهذاالبي-@حأقالأعلمفالتهوعجائب،ماكيرولهأسند،إذالمغازيا

كمثلهفلب@وال@هلا،
شيء...

ا@"



ثلاثأواثنتانأوواحدةامابينهمامابعدإن"قال:ندريلاقالوا:

سنة،وسبعون
عدحتىكذلك-فوقهاالسماءثم

فوقثمسموات-سبع

بينبحر،السابعةالسماء
مامثلوأعلاهأسفله

ثمسماء،إلىسماءببن

مامثلوركبهمأظلافهمبينأوعال،ثمانيةذلكفوق
إلىسماءبين

بينالعرش،ظهورهمعلىئمسماء،
مثلواعلاهأسفله(1)

(2)
ما

بين

"ذلكفوقوجلعزاللهثمسماء،إلىسماء

داود.أبيسننمن

فقط،)ب(من

اللهوعبد)3274(،داودأبوأخرجه
بن

3/2)لمسنداعلىزواندهفيأحمد 94)

(11 )27(،لجهمبةاعلىوالرد(131)المربيعلىالردفيوالدارمي7(،7

2/2)الضحفاءفيوالعقيلي )2(،والرعدالمطركتابفيالدنياأبيوابن4(،8

وكيرهم.(651)لاعتقاداأصولشرحفيواللالكائي

عننورأبيبنالوليدطريقمن
سماك

بنالأحفعنعميرةبناللهعبدعن

فذكره.العباسصقيس

كنيزا.بهملحديت،امنكرزرعة:أبوتاللحديت.امنكروالولبد

وعحروطهمانبنبراهيم@قي@أبيبنعمرومنهمجماعة:الوليدوتابعقلت:

عمادعنالقاضيوشريكنيلاالداخالدأبوورواهسعيد،بنوعبسةثابتابن

الأحنف.عننيلاالداوارسلهالأحنف،وأسقطشريكفوقفهبه،

الوحيدفيخزيمةوابن)502(،العظمةفينيالأصبهاالثيخأبوأخرجه

هما.وغير(158)

لترمذياوأشارلذهبي،وابيلحروالرمذي،واالبخاريفيهتكقملحديثوا

1 0



ادمبنيأعمالمنشيءعليهيخفىوليسأحمد:زاد
"

وفي
"

الدرداءأبيعنعبيدبنفضالةعنأيضا:داود"أبيسنن

رضي
يقول:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعتقال:عنهالله

"
السماءفيالذياللهربنافليقل:لهأخاشتكىأونكماشتكى@من

السماءفيرحمتككماوالأرض،السماءفيأمركاسمك،تقدس

"فقال.غرابتهلىإ
عريبحسن

اللهعبدحمةترفيالبخاري:وقال
5/1)تاريخهمنعميرةبن لهنعلمولا":(59

الأخف،.منسماعا

بي:لحراوقال
اللهعبداعرفلا

6/2)ماكولالابنالإكمالعميرة.بن 79).

اللهعبدعدي:وابنالعقيليوذكر
الضعفاء.جملةمنعميرةبن

جهالة.فيهالذهبي.وقال

صححوقد
ابنوتلميذهتيميةابىالإسلاموشيئنيلجورقاوالحاكمالحديثا

3/1)الفتاوىمحموعانظر:القبم. داودأبيسننبحاشيةالسننوتهذيب2(،9

.(1/7،778)لمناكيروالأباطيلوا6(،5،/13)

علىالسماريكلامانظرلمتن،افينكارةلوجودأقوى،ضعمهمنقولقلت.

2)ص/المرييبشرعلىالحقضحاشية 66).

3/2)المسدفيأحمدالإمامأخرجه العرشفيشيبةأليوابن(1770)(92

.(95)العلوفيوالذهي7(،136)(21/75)مسندفييعلىوأبو(01)

الحديث.يضعكذابالعلاءبنيحيىوفيه

سمالىبهتفزدالذهبي.قال
العلاءبنويحيىجهالة،فيهاللهوعبدال@ه،عبدعن

ا@.لحدبث...امروك



أنتالأرض،فيرحمتكاجعل
وخطايانا،حوبنالنااغفرالطيبين،رب

(1)هذاعلىشفائكمنوشفاءرحمتك،منرحمةأنزل

الوجع،
فيبرأ"

وفي
رضيهريرةأبيعنأحمد"الإماممسند"

أتىرجلأأنعنهالله

مؤ@ة،رقبةعليإنال@هلر@صيافقال:أعجمية،سوداءبجاريةبمحلىالنبي

لىالسبابة!دإصبعهافأشارت"ال@ه؟أين":@اللهرسوللهافقال

"لها:فقالالسماء،
اللهصلىاللهرسوللىبإصبعها!فأشارت"أنا؟من

أعتقها""فقال:الله.رسولأنتأي:السماء،لىو!وسلموالهعليه

فقط.ت()1،من(1)

037،10)والليلةاليومعملفيلنسايوا)2982(،ودداأبوأخرجه(2) 38،)1

الاعتقادأصولشرحفيواللالكاني)07(،رقملجهميةاعلىالردفيوالدارمي

وغيرهم.(276)العلوفيوالذهبي)846(،

بنزيادةطريقمن
بنفصالةعنالقرظيكحببنمحمدعنالأنصاريمحمد

فذكره.الدرداءأبيعنعبيد

ضسفه.علىجمعواأوقدلأنصاريازيادةعلىمدارهلحديثوا

قالقلت:لمستدرك:اتلخيصفيوقاللحديث.الينوزيادةالذهبي:قالولهذا

لحديث.امنكرةوغيرهالبخاري

يتايعلامالهومقدارثلاثة...أوحديثينمقدارإلالهأعرفلاعدي:ابنوقال

3/1)الكاملعليه. 7

13/2)أحمداخرجه(3) 85)(69 فيخزيمةوابن)4823(،ودداوأبو0(،7

1)281،رقمالتوحيد 8،31 84).



وفي
"

اللهرضيالعاصبنعمروبنالدهعبدعن:"الترمذيجامع

حمهميرالراحمون"قال:وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولأنعنه

السماء"فيمنحمكميرالأرضفيمنارحمواحمن،الر

(1)

عونعنالمسعوديعنموسىبنوأسدوالطيالصيهارونبنيزيدطريقمن

اللهعبيدأخيهعن
فذكره.هريرةاليعنعتبةبناللهعبدبن

منويخشىاختلط،قدكانالمسعوديقلت.
خطئه.

اللهعبيدعنالرهريرواهفقد
اللهعبدبن

عليه.واختلفعتبة،بن

اللهعيدعنالزهريعنيزيدبنويون@عنه(،الراجحةالرواية)فيمالكفرواه

مرسلأ.

أنجرجه
2/3)الموطأفيلك الكبرىالسننفيوالبيهقي)2522(،(29

اللهعبدعنالزهريعنفرواهراشد،بنمعمروخالفهما:
الأنصارمنرجلعن

لا.موصوفذكره

3/4)أحمدأخرجه 5،14 .(185)التوحيدفيخزيمةوابن2(،5

لاخنلافالوجهين،كلاصحةلىخزيمة!ابنوذهبأصح،الإرسالورواية

الصحا
روايةفيلموتابعدالبعثعنبالسؤاللحارية:اامتحانولزيادةبي،

الرجلقصةفيومالكيونسرواهاللجاريةالامتحانزيادةلكنقلت:معمر،

همالوفلعلمرسلأ،الزهريحديثفيمحفوظةفهيأرسلاه،لكنلأنصارامن

أعلم.واللهلمسعوديامن
1)ص/تقدمكماآخر،وجهمننابتومعناهلحديثاوأصل 05).

)4946(،(11/33)حمدوأ)1494(،ودادوأبو)4291(،مذيلتراأخرجه

5)195،لحميديوا بنعمروعنعيينةبنسفيانطريق:منوغيرهم(92



صحيح.حسنحديثالترمذي:قال

وذكر
(1)

السلميبشربنهشيم
(2)

عن
بنعمرعنسروق@

رضيالخطاب
عنه،ال@ه

منالعبديكونماأقربإن"قال:لجمالنبيعن

سجوده،فينامإذالملاثكةابالعبديباهيتعالىاللهوإنساجد،وهوربه

تيعبادفيوجسدهعندي،روحهعبديإلىانظرواللملائكة:يقول
@

"لهغفرتقدأنيأشهدكم

(3

اللهعبدعنقابوسأبيعندينار
فذكره.عمروبن

لكنهحبان،ابنإلايوثقهلمقابوسأبووفيه
اللهعدلىمو

وصححعمروبن

صحيحح@حديثهذا"الترمذي:قال.3لحاواالترمذيحديثه
"

)ط(.الظاهريةالنسخةبهانفردتممابعدهواللذادلحديثاهذا

فقدومسروق،هشيملينظاهرانقطاعوفيه)ظ(النسخةفيهكذا
مسروقتوفي

هبموولد@63سنة
1سنة 0 4@

منعليهأتفلم
الوجه.هذا

وكسده(36019)المصسففيشيمةأبيابنعندمسروققولمنأولهوجاء

صحيح.

الملائكة،لهاللهباهىسجودهفيالعبدنامإذاقال.أنهالبصريالحسنعنجاء

(36749)شيبةأبيابنآخرجه."عنديوروحهنييعبدعبدي،انظروايقول:

صحيح.وسنده

.(343)رقم(1352)لشاماوضلرانظر!ايئبت.لاوفوغا،مروروي

وهوربهمنالعبديكونماأتربمرفوغا:هريرةأبيحديثمنأؤلهئبتوقد

)284(،صحيحهفيمسلمأخرجهالدعاء"فأكئرواساجد،

1 1



ثناسعيدبنقتيبةوقال
العبديهارونأبوحدثنيقال:قيسبننوح

رضيالخدرياب،9قأظ/سعيدأبيعن
اللهرسولقالقال:عنهالله

معلقاتنساؤهكثيرخلقمنخلتيإلىبيانطلقبيأسريليلة"ك@ي@:

يافقلت:وخوار،صراخولهنمنكسات،بارجلهنومنهنيهن،بثد

أولادهن،ويقتلنيزنين،تياللواهؤلاءقال:هؤلاء؟منجبريل

غيرهممنذريةلأزواجهنيجعلنو
"(1)

وفي
"

:"الترمذيجامع
رضيعميسبنتأسماءحديثمن

الله

"يقول:ع@ي@اللهرسولسمعتقالت:عنها
واعتدىتجبرعبدالعبدبئس

ونسي
الكبيرونسيواختالتخيلعبدالعبدبضالأعلى،لجبارا

(2)"المنعال

(1)

(2)

2/3)الدلائلفيوالبيهقي)954(،رقمالأخلاقمماويفيلخرائطياأخرجه 96).

لخدري.اسعيدأبيعنالعبديهارونأبيعنجماعةورواه

1(،"27)الريعةفيلاجريوا)7251(،رفمتفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه

2/3)الدلاثلفيوالحيهقي1(،4ا-15/1)والطبري 9،03 9،60 54).

أعلىمدارهلحدي@وا
لحدبث.امروكوهو:العبديهارونبي

الكبيرفينيوالطبرا)271(،الزهدفيعاصمأبيوابن)8442(،الترمذيأخرحه

(24/1 5،61 لحاكموا)402(،لخمولواالواضعالدنيا@يأبيوابن)104(،(57

(7832)الإيمانسعبفيوالبيهقي)5887(،(135)،/المشدركفي

فذكرته.أسماءعنالخثعمياللهعبدبنريدئناالكوفيسعيدبنهاشمطريق:من

مجهول.الخثعمي:وريدلحديث.اضعيفهدا:سعيدبنهاشمعلتان.فيهقلت.
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وفي
"

(1)"الترمذيجامع
قالقال:حصينبنران@عنايضا:

سبعة:أبي:قالإلفا"؟اليومتعبدكمحصين:يا"لأبي:اللهءج@لىرسول

"قال:السماء.فيوواحداالأرضفيستة

لرغبتكتعذفايهم

أسلمتلوإنكأماحصينيا"قال:السماء.فيالذيقال:"؟ورهبتك

رسوليافقال:جاءحصينأسلمفلماقال:."تنفعانككلمتينعلمتك

"قال:وعدتني،اللتينأ،2اقأب/الكلمتينعلمنيالله،
قل

(2)

اللهم

نف@يشرمنوأعذنيرشديألهمني
"

منإلانعرفهلاغريب،حديثهذاالترمذي:قالولهذا
لىوالوجه،هذا

ا@.بالقوي.إسناده

والبيهقي:وقال
بالقوي.ليسسناده

الحاكم:وقال
مننوعلىمنسوب!احدإسنادهفيليسحديثهذا"

لجرح،ا

نهف@هكذا؟كانوإذا
."يخرحاهولمصحيح

."مظلمإسناده"بقوله.الذهبيفتعقبه

الغطفاهماربننعيمحديثمننحوهوجاء
الرازي:حاتمأبوفيهقالني،

هذا"

.(1838)رقمحاتمأبيابنعلل"منكر...حديث

"بدل:"وفيه")ب(:فيوقع

."الترمذيجامعوفي

)ظ(.فيلي@

فيلدارميوامختصرا،(3/1)تاريخهفيلبخاريوا)3843(،لترمذياأخرجه

(2355)نيلمثاوالاحادافيعاصمأبيوابن)43(،بشرعلىالرد
وعرهم.

فذكره.عمرانعنالحسنعنشيبةبنشبيبطريقمن

عنبشيربنجويريةورواه.
يثي@.البيعنلحسنا
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وفي
"

رضيهريرةأبيعن:"مسلمصحيح
صلىالنبيأنعنهالله

"قال:وسلموآلهعليهأدله

مابيدهنفسيوالذي
الىامرأثهيدعورجلمن

يرضىحتىعليهاساخطاالسماءفيالذيكانإلاعليهفتأبىفراشه

عنها
(1)"

وذكر
موسىأبيبنبردةأباأنالدارمي:سعيدبنعثمان(3)

ع@اللهرسولأنموسىأبوثنافقال:العزيزعبدبنعمرأتىالأشعري

"قال:

يجمع
يصدعأنلهبدافإذاواحد،صعيدفيالقيامةيومالأممالله

بين
قوملكلمثلخلقه،

4يعبدونكانواما(4)

يقحمونهمحتىفيتبعونهم

(2)

(3)

فيالنةقؤامواخرجه)776(،للترمذيالكبيرالعللفيالبخاريذكره

.(54)رقملمحجةا

وأشار)ضعيف(ئيبةبنوشيبثقة،جوبرية.نف@مرسل،الصوابهذاقلت:

ا@.ضعيف.شبيبالذهبي:وقالالعلة.هذهلىالبخاري!

فقط.الدعاءفذكرحصين-جا.قالعمرانعنحراشبنربعيورواه-

لنسااأخرجه
9)399،ثي وغيره.(94

عليها"."ت(.)أ،في

653،04)البخارياخرجه 8 حازمأبيطريقمن(12)(4361)ومسلم7(،9

لمسلم.واللفظهريرة.أبيعن
فقط.)ظ(منالحديثهذا

")ظ(:في

الدارمي.كتابمنلمئبتوا"،لقوم
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نحنفنقول:أنتم؟منفيقول:)1(،مكانفيونحنربنايأتيناثمالنار،

أينمنفيقول:ربنا.ننتظرفنقول:ون؟تنتظرمافيقول:لمؤمنون.ا

هلفيقول:الرسل-جاءتناأوالرسل.حدثتنافنقول:ربكم؟أنهتعلمون

يقول:ثمضاحكا،لنافيتجلىله،عدللاإنهنعم،فيقولون:تعرفونه؟

مكانهجعلتقدإلاأحدمنكمليسفإنهالمسلمين،معشرأبشروا
في

موسىأباسمعتلقداللهبردة:لأبيعمرفقالنصرانئا".أويهودياالنار

إلاإلهلاالذيواللهإيقال:الله-يئ؟رسولعنلحديثابهذايحدث

لاومرتينولامرةغيرروكلاللهرسولعنيذكرهأبيسمعتلقدهو،

أحمثهوحديثاالإسلامفيسمعتماالعزيز:عبدبنعمرفقالثلاثا.

"منهإلي

وروى
"

"مسندهفيالشافعي
مالكبنأنسحديثمن

رضي
عنهالله

النبيإلىأ(2ق.أظ/سوداءنكتةفيهابيضاءبمراةجبريلأتى"قال:

الجمعة،هدهقال:هذه؟ماك@ي@:النبيفقالوسلم،وآلهعليهال@ه@لى

رفيعمكاني":(19654)المسمدفيأحمدعند(1)
".

32/4)المسندفيوأحمد)081(،لجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه(2) 23)

وغيرهمالمنتخب(-539)حميدبنوعد1(،9654)

فذكره.الدرداءأبيعنالقرشيعمارةعنزيدبنعليطريقمن

محهول،القرشيوعمارةضعف،فيهجدعانبنزيدبنعليضعيف:وسنده

2/2)لجوزيالابنالصعفاءانظر:جذا.ضعيفلأزدي:افيهوقال 02)

6/6)لميزاناولسان)5242(،
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فيالاولكموالنصارى،اليهودتغ:لكمفالناسوأمتك،أنتبهافضلت

هووله،استجيبإلابخيراللهيدعومؤمنيوافقهالاساعةوفيهاخير،

عندنا
يوم

يو@وماجبريلياوسلم:وآلهعليهال@ه@لىالنبيفاللمزيد،ا

مسك،منكثبفيهأفيح،وادياالجنةفياتخذربكإنقال:لمزيد؟ا

شاءماوتعالىتباركال@هأنزلالجمعةيومكانفإذا
وحولهملائكته،من

ذهبمنبمنابرلمنابراتلكوحفالنبيين،مقاعدعليهانورمنمنابر

منفجلسواوالصديقون،الشهداءعلبهاوالزبرجدبالياقوتمكللة

صدقنكمقدربكم،أناوجل:عزاللهفبقولالكثب،تلكعلىوراثهم

قدفيقول:انك.رضونسألكربنافيقولون:أعطكم.نيفاسألووعدي

ماولكمعنكم،رضيت
لماالجمعةيوميحبونفهممزيد،ولديتمنيتم

منربهمفيهيعطيهم
ربكفيهاستوىالذياليوموهولخير،ا

(1)
سبحانه

تقوموفيهادم،خلقوفيهالعرش،علىلىوتعا
(2)"الساعة

جزء.فيداودأبيبنبكرأبوجمعهاطرقعدةالحديثولهذا

وفي
"

"ماجهابنسنن
اللهعبدبنجابرحديثمن

رضي
عنهماالله

نور،لهمسطعإذنعيمهم،فيالجنةأهلوبينا"يميهده:اللهرسولقالقال:

"ة)ظ(في(1)

ربكم
"

ليالئافعيأخرجه(2)
مسنده

بنإبراهيمفيهجذا،صعيفوسنده)473(،رقم

لحديث.اضعيفالزبذي.عبيدبنوموسىلحديث.امتروكالأسلمي.محمد

2/6)الاروأححاديفيلحديثاهذأطرقبعضالمؤلفذكروقد 5 8 0 6 51).
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فوقهم،منعليهمشرفأقدلىوتعاتباركالربفإذارؤوسهم،فرفعوا

قنقولا)مبئمتعالى:قولهوذلكالجنة،أهلياعليكمالسلامفقال:

إلىيلتفتونفلاإليهوينظرونإليهمفينظرقال:8،،5أبى/زحيو@وزب

النعيممنشيء
نورهويبقىعنهم،يحتجبحتىإليه،ينظروندامواما

ديارهمفيعليهموبركته
"

وفي
أبيعنصالحأبيحديثمنب(2اقأب/"الصحيحين"

رضيهريرة
":@كاللهرسولقالقال:عنهالله

منتمرةبعدلتصدقمن

ثمبيمينه،يتقبلهاال@هفإنالطيب.إلااللهإلىيصعدولاطيب-كسب

كمالصاحبهابربيها
الجبلمثلتكونحتىفلوهأحدكميربي

"
(2)

وفي
"

سلمانعنالنهديعثمانأبيعن:"حبانابنصحيح

رضيالفارلصي
ربكمإن"قال:وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنعنهالله

صفرا"يردهماأنيديهإليهرفعإذاعبدهمنيستحيكريمحيي
(3)

)89(،رقملجةاصمةفيالدنياأبيوابن)481(،رقمماجهالنأخرحه(1)

ديوالعقيلي
2/2)الضعفاء 7،42 وأبو)516(،الثريعةيوالاجري5(،7

وغيرهم.(51)الرؤية@يوالدارقطني)19(،لجنةاصفهفينعيم

لحديثامتروكالرقاشي:عيسىبنالفصلفيه:جذا،ضعيفوسنده

والبوصري.كثيروالنلجوزياوابنعديوابنالعقيليةفيهتكئملحديتوا

.(1014)ومسلم)4431(،البخاريأخرجه(2)

1(،884)ودداوألو5(،653)مذيلتروا8(،08)678،حبانابنأخرجه(3)



بنزهرةعنأيوبأبيبنسعيدنيأخبرقال:وهبابنوروى

فينيوالطبرا)5683(،ماجهوابن
لئرعفيوالبغوي2(،920،2930)الدعاء

5/8)السنة طريق:منوغيرهم(433)أماليهفيوالمحاملي1(،385)(51

عه-لمرجوحةاالروايةفيالتيمي-وسليانميمونبنجعفر
ميمودبنويحى

@ذكره.سلمانعنالنهديعثمانأبيعنكلهم

عنه.الصحيحةالروايةفيالتيمي-وسليمانالطويلوحميدليالبناثابتورواه

صالح.أبيبنويزيدلجربرياوسعيد

فذكره.التوراةفيأجدإنيقال.سلمانعنالنهديعثمانأبيعنكلهم

فيوالبيهقي)621(،حديثهفيحجربنوعلي)405(،الزهدفيوكغاخرجه

.(156)رقموالصفاتالأسماء

فخطألمرفوعةاوايةلراوأماموقوف،لصواباهرهذاقلت.
روايةوأماووهم،

فهيميمونبنجعفر
فيالأنماطي،هومحمدبنجعمرلأنخطأ

لينحفظه

عنهفر@عهالتيميسليمانروايةوأماالثقات،مخالفةعلىيقوىلاوضعف،

محمد
بنومعادهارونلنيربدوخالفهصدوق،وهوالزبرقانبر

لحافطامعاذ

عنه.الصوابوهوسلمانعلىفوقفاه

محمدعهفرواهميمونبنالمعلىآبيروايةوأما
اللهعبدبن

المثنىبن

اخطاأنهإلاثقةكاننوفهوالأنصاري،
تغئرداود:ابوعنهوقالآحاديث،في

منفيخشىشديدا،تغتزا
خطئه.

آعلم.واللهوأصح.أثبتموقوفاالثقاتلجماعةافروايةكانماواصيا
شيء.فيهيثبتولاالصحابةمنواحدغيرعننحوهجاءوقد

سرلياوالدعاءالذكرأحاديثتخريجانطر:
رقم(588-3/188)لمصريا

1/5)للبراكالعلوكتابتخريجوحاسية)293(، 21-5 23).
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عمهابنعنمعبد
(1)

أنهأخبره
رضيعامربنعقبةسمع

يقول:عنهال@ه

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال
"

ثموضوءهفأحسنتوضأمن

لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهدفقال:السماءإلىنظرهرفع

2قأظ/ 0

الجنةأبوابثمانيةلهفتحتورسولهعبدهمحمداوأنب(

شاء"أيهامنيدخل

مالكبنأن@عنالطويلالثفاعةيث@وفي
رضي

عنهال@ه
عن

وتعالىتباركربيعلىفأدخل"قال:وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

(3)"عرشهعلىوهو
لحديث.اوذكر

(2)

(3)

"ةوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيوقع
رسملتشابهتصحي@،وهوعمر!

"عفه"
عمر".با

به.وه@ابنطريقمن(497)رقمالاعتقادأصولفياللالكائيأخرجه

اللهعبدورواه-
عليه.واختلفعنهلمقرئايزيدبن

مححدواحمدالإمامفرواه
عنالمقرئعنالمشبر

سدد
له.آيوباليبن

28/0)أحمدأخرجه "زادلكن(242)والبرار)36371(،(25
عمر".عن

عنعيسىبنلحسينواوالدارميأحمدورواه-
عنشريحبنحيوةعنلمقرئا

عمهابنعنمعبدبنزهرة
عن

عقسة
لذكره.عمرعنعامربن

1/2)حمدأجهأخر الدوا)071(،ودداوأبو)121(،(74
رمي

(716)

ديالدارقطنيساقهكثيراختلافلحديتاوفي
.(149)رقمالسؤالعلله

معبد.بنزفرةعمابنحاللجهالةالإسناد،ضعيفالطريقهذالكن

قدامةابنأخرجه
@ي

.(57)رقمالعلوفيالذهبيطريقه:ومن(41)رقمالعلوصفة

فذكره.آن@عنالنميريزيادعنالرقادأبيبنزاتدةطريق:من



فيالبخاريألفاظبعضوفي
"

فيربيعلىفأستأذن":"صحيحه

"عليهليفيؤذنداره

فيلحقاعبدقال
"قال:هكذا:"الصحيحينبينلجمعا"

داره،في

في
مواضعيريد:ا@.الثلاثلمواضعا

التيالثلاثالشفاعات

رأسه.يرفعثمفيهايسجد

فيالأمويسعيدبنيحىوروى
:"مغازيه"

بنمحمدطريقمن

خيبرأهللبعضأسودعبدخرجقال:إسحاق
(3)

ال@هرسولجاء

منفقال:وسلموآلهعليهاللهصلى
عليهاللهصلىاللهرسولقالوا:هذا؟

ألله؟رسولأنتقال:نعم.قالوا:السماء؟فيالذيقال:وسلموآله

زيادعنيحدثزاندة-حالعنالرازي:-حاتمأبوقالجدا،ضعيفوسنده

أعلمولازياد،منأومهندريولامنكرة،فوعةمرأحاديثأن@:عنالنميري
بحديثه.نعتبردكنازيادغيرعنروى

ضعيفزائدة"لقوله.الذهبيضسفهولهذا

عندمعفقا(7""2)الحخاريأخرجه
زيدأبيروايةفيإلاالصحيحرواةجميع

ححاجحدثنا"ةف@هافقالالفربري،عنلمروزيا

طريقصنعيم.وأبوإبراهيم،بنإسحاقطريقمنلإسماعيلي.اوصلهوقد

محمد
حدئنالاقاالطولصيأسلمبن

وساقوابطوله،فذكره"ممهالب@حجاج

"كله...لحديثا

13/4)الباريفتح 29).

1/1)الصحيحينبينالجمعانطر 65).

سقط
)ظ(من



اللهصلىاللهرسولفأمرهنعم.قال:السماء؟فيالذيقال:نعم.قال:

استشهد"حتىفقاتلفتشهدبالشهادة،وسلموآلهعليه
(1)

رضيعليعنالكنديعميرةبنعديوروى
اللهرسولأنعنهالله

"فقال:وجلعزر@عنث@ج@
فوقوارتفاعيليوجلاتيوعز

عرشي
ما

منكرهتماعلىكانوابباديةرجلولاببتولاقريةأهلمن

عمالهمتحولتإلاطاعتي؟منأحببتماإلىعنهافتحولوامعصيتي،

رحمتيمنيحبونماإلىعذابيمنيكرهون

اابنرواه
فيشيبةبي

فيالعسالأحمدوأبو)2(،"العرشكتاب"
"لمعرفةاكتاب"

رضيهريرةأبيعنوصح
اللهرسولقالقال:مسلمبإسنادعنهالله

فيالمقدلصيقدامةابنالدينموفقلحافظاأخرحه(1)
7،7)ص/الحلو"صفةإثات"

القصة،صاح@لىسنده!إسحاقابنيذكرلميتت،لاوهذا)6(،رقم8(،7

محصل،لإسنادفا

3/1)لإبانةافيبطةابنأخرجهطريقهومن)91(،رقم1(،6)ص/(2) دالر(76

.(134)رقمالمختصر-لجهمية-اعلى

1/5)العلوفيالذهبيقال 29)(114):"
@

لأا@.ضعي@سناده

2/5)تفسيرهفيكثيرابنوقال منإلسادهوفيغرب،هذا".(23
أعرله،لا

ا@.لأرواتهلجهالةضعيفوسنده
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وسلم:والهعليهاللهصلى
سيارةملائكةد@هإن"

(1)
مجال@يتبعون

1قأب/ اجلسوذكرمجلسوجدوافإذاالذكر،(22
تفرقوافإذامعهم،

ربهمإلىصعدوا
"

فضلا".سيارة"ةاللطائفعداالتخريجمصادروفيالنسخ،فيكذا

4/1)مسندفيالطيالياخرجه 7،91 البيهقيطريقه:ومن(2556)رقم(80

موسىوأبو)35(،رقمفوائدهفيالنقوروابن)7(،رقملكبيرااتلدعوافي

.(446)رقملمعارفادقائقمناللطائففيالمديني

هريرةأبيعنأبيهعنصالحأبيبنسهيلعنوهيبعنالطياليطريق:من

لا.مطوفذكره

ربهم...لىعرجوا!قاموافإذاوفيه:
".

موسىأبووقاللمؤلف،اصححهاالروايةوهذه
لمديني.ا

جليلحديثهذا"

صحيح،...حس@
".

ربهمإلى"اللفظة:هذهفيالطياليخولفقدقلت!

بنبهزخالفه:
سيلعنوهيبعنفرووهبكار،بنوسهلمسلمبنوعفانأسد

لىصعدوا-!أوعفاد.وقالوصعدوا-عرجواقواتفرفإذا"وفيه:لا،مطوبه

لفظهذاالسماء"
بكار.بنسهللفطنيالطبرايسقولموعفان،بهز

41/5)وأحمد)9862(،صحبحهفيمسلمأخرجه 2،75 28)،)2798(

وغيرهم.(1897)ادعاءفينيوالطرا
عنسهيلعنالقاسمبنروحروايةويؤيدهواثبت،أصحوعفانبهزلفظقلت.

به.أبيه

"،السماءلىجوا!وعرصعدواقواتفزفإذا"وفيه:

1)ص/الأربعينفيالثقفيالفضلبنالقاسملحافظاأخرجه 9،71 98).
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إلى

فيلحديثاوأصل
"

مسلمصحيح
صعدواتفرقوافإدا"ولفظه:"

أينمنبهمأعلموهووجلعزاللهفيسألهمالسماء
(1)

جئتم؟...
"

اللمظة.هذهفيسيلعلىاختلفوقد

حمادفرواه
بن

ح@"وفيه.بهسهيلعنسلمة
إلىبأجنحتهمبعضابعضهم

السماء".

لمستدركافيلحاكموامختصزا،(5087)(41/532)حمداآخرجه

(1/6 72)(11 مطولا.(82

بنزهيروخالفهم:
فيمحمد

اللفظة.هذه

العرش!يبلغراحتىبعضعلىبعضهملأعلاوفيه.به،سهيلعنزهرفرواه

.(4087)(41/532)أحمدأخرجه

فيالاضطرابهذايكونأناخشىقلت:
اللفظةهذه

صالحأبيبنسهيلمن

@ريرةأبيعنصالحأبيعنفرواهاللفظة،هذهفيالأعمشخالفهفقدنفسه،

عنرواههكداالدنيا"السماءلىبهم!فجحقونفيجيئون"وفيه:مطولا،فذكره

بنوالمفلزيادبنالواحدوعبدلحميداعبدبنوجريرمعاويةأبوالأعمث@:

أوقفه.لكنهوشعبةعياض،

1حمدوأ0(،456)لبخارياجهأخر 20/38،93 و)4247(،(90
سماعليل!ا

11/2)الفتح- (46044)فوائدهفيالمطرزالقاسموأبو1(،1

أثتالأعمث@لأنسهيل؟روايةمنواصحآصوبالأعمشروايةقلت:
أبيدي

لفظه،فيالثقاتأصحابهعليهيختلفلموالأعمشابيه،فيسهيلمنصالح

فيعليهاختلفسهيلببنما
أعلم.واللهلفظه،

سقط
)ب(.من
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الحديث

فيالدارقطنيوذكر
سماءإلىليلةكلوجلعزالربنزولكتاب"

عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:الصامتبنعبادةحديثمنالدنيا"

وسلم:واله
الليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلاللهينزل"

لنفسهظالمألاله؟فأستجيبنييدعوعباديمنعبدألافيقول:الآخر،

نييدعو
علىويعلوالصبح،مطلعإلىكذلكفيكونفأفكه؟

"كرسيه

وآلهعليهال@هصلىال@هرسولسمعتقال:سليمبنجابروعن

فنظرفيهما،فتبختربردينلب@قبلكمكانممنرجلاإن"يقول:وسلم

فبها".بتجلجلفهوفأخذتهالأرضفامرفمقته،عرشهفوقمنإليهال@ه

أحدبكاربنسهلعن:(3)الدارميرواه
البخاري.شيوخ

(2)

(3)

.(2689)مسلمأخرجه

4/3)الأوسطفينيالطراأخرحه التريعةفيوالاجري)9706(،(09

(3/4 .(254)رفمالتأويلاتإلطالفيالفراءبنبعلىوأبو)717(،(311

الوليدبنيحيىبنإسحاقعنعقبةبنموسىعنسليمانبنفضيلطريقمن

الصامت.بنعبادةعن

الصامت.بنعبادةيدركلموهولحال،امجهولالوليد:بنيحىبنإسحاقفيه

1/5)العلوفيالذهبيقال ."أبيهجذيدركلمضعيف،إسحاق":(32

1)ص/المرييبشريعلىالنقضفي 5،11 في-والطبراني)57(،رقم2(،5
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فيشاهدوله
"

هريرةأبيحديثمنأ(2اقأظ/"البخاريصحيح

رضي
عنهالله

رضيحصينبنعمرانوعن
صلىاللهرسولقالقال:عنهماالله

وسلم:وآلهعليهالله
تميمبنيياالبشرىاقبلوا"

فأعطنا،بثرتناقالوا:"،

تميمبنويقبلهالمإذاليمنأهلياالبشرىاقبلوا"قال:
لقدقالوا:"،

بشرتنا
(2)

وجلعزاللهكان"فقال:كان؟كيفالأمرهذاعلىلنافاقض

شيءكللمحفوظااللوحفيوكتبشيء،كلقبلوكانالعرش،على

(1)

(2)

2/4)الصحابةةمعر@فينعيموأبو)4836(،(7/72)الكبير 85)(532،)1

قدامةوابن(71)رقمالمحجةفيالسنةوقوام
.(36)رقمالعلوصفةإتباتفي

الهجيميتميمةأبيعنالهجيميعبيدةعنالخليلأبيالسلامعبدطريقمن

مطولا.فذكرهسلبمبنجابرجريأبيعن

حانابربقالعجلان.بنالسلاموعبدمجهول.الهجيمي:عبيدةقلت:

ويخالف.يخطئ

1/3)العلوفيالذهبيقالولهذا اب@هو"السلاموعبدل@ن،إساده".(94

يدكرلمواحد،عيرحريأبيعنلحديثاروىوقدطرقوللحديثعجلان،

أحد
قبلنا.كانالذيالرجلقصةمنهم:

1/3)للذهبيالعلوتحقيقحاشبةانظر. 9 5-3 97).

الخيلاءمنثوبهجزمنلاب(4)اللباس،(80)فيالبخاريأخرجه

(5/1 8 .(8802)رقموالزينةاللباسفيومسلم5(،524)(22

كذا
وسيأتيجمال،فيه!المؤلفساقهالذياللفظوهذاالنسغ،جميعفي

ذلك.تفصيل
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صحيححديث"يكون
فيأصله

"

."البخاريصحيح

العظمةفينيالأصبهاالثيخوأبو2(،1/3،13)تاريخهفيالطبريأخرجه

(2/5 7،15 محمدمعاويةابيعنكربأبيطريق:من(2"7)رقم(72
بن

خازم،
بنجامععنالأعمش،حدثا

شداد،
بنعمرانعنمحرزبنصموانعن

فذكره.حصي@

شيء".كلقبلوكانالعرش،علىاللهكان"لفظةفيكريبأبوحولفوقد

اللهعبدبنومحمدالدورقيإبراهمبنويعقوبحنبلبنأحمدالإمامخالفه:

شيء،كلقبلاللهكان"وفيه:بهالأعمشعنمعاويةأبيعنكلهمالمخزمي=

الماء".علىعرشهوكان

فيوالفريابي1(،9876)(33/70،1801)المسندفياحمدالإمامأخرحه

.(489)والصفاتالأسماءفيوالبيهقي)28(،القدر

حمزةوأبوعوانةوأبواريلفزاإسحاقوأبوغياثبنحفصرواه:وهكذا

عنكلهموغير@الحوي،وشيبانعياشبنبكروأبوعبيدبنمحمدوالسكري

به.جامععنالأعمش

910،36)البخاريأخرجه 9 041،6)حانوابن)38(،القدرفيبيوالفريا2(،8

4 3(،9)ص/الاعتقادفيوال@هقي6(،0،163)9،التوحيدفيمندهوابن6(،21

وغيرهم.(080)984،والصفاتالأسماءوفي)8(،والقدرالقضاءوفي
قبلهشيءيكنولمحمزة:وأبوشيبانقال-

معن:بنعبيدةوأبوعاشبنبكروأبوعببدبنومحمدوالفزاريحفصوفال-

"،غيرهصيءيكنولم

"،لهشريكلااللهكانعوانة:ابووقال-

به.-جامععنكلهملمسعوديواعثمانوأبوالثوريوسفيانعيينةبنسفيانورواه.
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فيلخلالاوروى
شرطعلىصحيح@اسنادالسنةكتاب"

قتادةعنالبخاري-
رضيالنعمانبن

@ماللهرسولسمعتقال:عنهالله

(1)اللهفرغلما"يقول:
من

(2)"عرشهعلىاستوىخلقه

المسعودي!قال
غيره،.ولايثيءاللهكان"

شيء".يكنولماللهكان"عثمان:أبووقال

وتفسيره(1/31)تاريخهفيوالطبري)18(،القدرفيبيلفريااأخرجه

وغيره.(4125)البخاريعندامختصزالئوري

لفظه.(8)التوحيدفيمندهابنيسقفلمعييةابنوأما

سقط
)ب(.من

(82)برقمالصفاتلأنجارالتأويلاتإبطالفيالفراءيحلىأبوالقاضيأحرجه

عن
ا

بي
ثقات،كلهمإلسادهحديثهذالخلال:اوقاللخلال:امحمد

معوهم

والبخاري،مسلمالصحيحينسرطثقتهم

@يعاعمآليوابن)81(،(19/13)الكبيرفينيالطبراأخرجهلحديثوا

.(761)والصفاتالأسماءفيوالبيهقي)085(،السنة

عنحنينبنعبيدعنالحارثبنسعيدعنأبيهعنفليحبنمحمدطريقمن

الأحرى،علىرجلبهإحدىووضعواستلفى،"فيهوزادفذكرالنعمانبنقتادة

لئر،.تصلحلاإنهاوقال:

ضعف،فهسليمانبنلليحفيهالمنن،منكرالإسنادباطلحدبثهذافلت:

بنوسعيد
فيهخينبنوعبيدلحال،امجهولسعيد:بنلحارثاآولحارثا

منيخشىوأيضاسفيان،بنيعقوبإلايولفهلمايضا،جهالة
منبسمعلمأنه

قتادة
النعمان،بن
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رضيجابرحديثمنعجكالنبيوفاةقصةوفي
النبيأنعنهالله

رضيلعليقالوسلموالهعليهاللهصلى
فغسلنيمتأناإذا"عنه:الله

يصبعباسوابنأنت،
ثلاثةفيوكفنيثالثكما،وجبراثيللماء،ا

فينيوضسوجدد،أثواب
عزالربعلييصلئيمنأولفإنلمسجد،ا

(1)"عرشهفوقمنوجل

رضيعليخطبةحديثفيرويوقد
لفاطمةعنهالله

رضي
عنهاالله

إنماكأنكأبتياقالت:استأذنهالماوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأن

حتىبهذاتكلمتمالحقبابعثنيوالذيفقال:قريش،لفقيرادخرتني

منفيهاللهأذن
رضيبمارضيتفقالت:السماء،

ليالله
"

(2)

(1)

(2)

البيهقي:قالولهذا
منإلاأكتبهولممنكر،حديثهذا"

."الوجه...هذا

.(575)رقم(2/77،1781)للألبانيالفسيفةالسلسلةفيتفص@لهراجع

إئباتفيقدامةابنطريقه:ومنمطولا،(79-4/74)لحليةافينعيمأبوأخرجه

.(34)رقمالعلوصفة

جابرعنمنبهبنوه@عنأبيهعنسنانبنإدري@بنالمنعمعدطريق:من

فذكره.عباسواب@

1/4)العلوفيالذهبيقال عبدافتراءمنواراهموضوع،حديثوهذا".(45

"حالهلهتكرويتهنما@الممعم،

1/3)العلوفيالذهبيأخرجه الفراءهارونبنجعفرطريقمن(41)رقم(43

عن
محمد

سلمةأبيعنيحىصالأوزاعيعنكثيربر
فذكره،هريرةأبيعن

الذهبي.قال
محمدلعلمنكر،حديثهذا"

الأوزاعي=فإنمثهم،فإنهافتراهكثيربن
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وفي
أحمد"الإماممسند"

2قأب/حديثمن رضيعباسابنب(2
فا"وفيه:مرفوعا،بطولهلحديثاالشفاعةقصةعنهماالله

عزربيتي

(2)"جالئاسريرهأوكرسيهعلىفاجدهوجل

(2)

ا@."بثقةبىوالفزاء:والكف،للتزي@إلاونحوههداأروولمقط،نطقما

عنيستغربمماالحديئينوهاءبيانعنالمؤلفسكوتتنيه:
خاعةمتله،

التقطهفلعلهللذهبي،العلوكتابعلىوقفوقد
عنمجرذاآخرمصدرمن

تكلمالذيالأحيرلحمعافيالذهيكتابعلىيطلعلمآوالإسناد،أوالعزو

أعلم.واللهالأحاديث،علىفبه
هيوليست)مط(،والمطوعةع(ظ،ت،ب،)أ،الخطيةالشخجميعفيكذا

أوكرسيه-علىوجلعرربيفاتى"لمسند:افيوالذيالتخريجمصادرفي

سريره-
حطييمانسخيماعنلقلهاالمؤلففلعلساجدا"لهفأخزحماد-شد

منذههفانتقللظرهتوهمأومصخفة،
أعلم.واللهجالثا"،الى/ساجذا"!"

فيأحمدأخرجه
مسندهيعلى@يوأبومطولا(2546)(332-4/033)مسنده

(4/2 1،51 والدارمي)64(،العرسفيشيبةأبيبنومحمد)8232(،(62

وغيرهم.(184)رقملجهميةاعلىالردفي

ابىعننضرةأبيع@جدعانبنزيدبنعليع@سلمةبنحمادطريقمن

مطولا.فذكرعباس

وجاء@يهلحديث،اضعيفوهوجدعان،بنزيدبنعليعلى:مدارهلحديثوا

الاعتدارفيواللامالصلاةعليهمريمبنعيسىقولوهيمنكرةغربةبلفظة

عن
"الشفاعة.

يذكرلمألهالصح@حفيوالذيالله،،دونمنإلفااتخذتإني

ذنثا.ذلكيعذولاذدئا،
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بنأنسوعن
رضيمالك

ال@هصلىال@هرسولحدثناقال:عنهالله

الجنة،باباتيحتىأيديهمبينفأمشييأتوني"قال:وسلموالهعليه

معبد:قالعام.-خمسمائةبينهمامامسيرةذهب،منمصراعانوللجنة

خمسمائةبينهمامامسيرةيقول:فتحهاحينأنسأصابعلىأنظر!فكأني

كرسيعلىقاعذافأجدهربيعلىفادخللي،فيؤذنفأستفتحعام-

ساجدا"لهفأخرالعزة

1)ص/والدعالاهوا.أهلعلىوالردالتنبيهفيالملطيذكره(1) أبيعن(18

سند.بدودأصرمبنخشيشعاصم

اللفظ.بهذاأخرجهمنعلىأقفولم

خزجهأصرمبنخث@لأنيثت،أراهولاجذا،غريباللفظهذاأنليويظهر

ةيحتملهذاومعبدفذكره،أنسعنمعبدطريقمن

بنمعبدويحتمل!سيرين،بنمعبدويحتمل:البصري،العنزيهلالبنمعجد

خالد
الطوبل،الشفاعةحديثراويلأنهالأقرب؟هولأولوامالك،بنأن@بن

حماعةرواهوقد
عن

لحديثافذكرأنسعنهلالبنمعبدعنزيدبنحماد

يديه،بينفأقوملي،فيؤذنربي،علىأستاذنفانطلق"وفيه:الشفاعةفيالطويل

الانعليهاأقدرلابمحامدفاحمده

.(326)(193)ومسلم)2707(،ريلبخااجهأخر

بينماالمسافةولاالكرسي،علىالقعودمنأصرم:بنخثىذكرهمايدكرولم

لجنة.ابابمصراعي

عنكلهمعمرو،أبيبنوعمروأنسبنوالنضرنيالباوثابتوقتادةلحسناورواه.

أصرم.=بنخشيشذكرهمايذكرواولمالطويل،المنفاعةحديثفيمالدبنأن@
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فيالنسائيأصرمبنخشيشرواه
له."السنةكتاب"

رضيهريرةأبيعنالمسيبابنعنمعمرعنالرزاقعبدوذكر
ينزلوجلعزال@هإن"قال:وسلموالهعليهال@هصلىالنبيعنعنهالله

سماءكلفيولهالدنيا،سماءإلى
الدنياسماءإلىنزلفإذاكرسي،

منيقول:ثمكرسيه،علىجلس
ظلوم؟ولاعديمكيريقرضالذيذا

من
له؟فأكفرنييستغفرالذيذا

من
فإذاعليه؟فأتوبيتوبالذيذا

."كرسيهعلىفجلسارتفعالصبحعندكان

بناللهعبدأبورواه
)1(،منده

مرسلأسعيدعنوروي
(2)

وموصولا.

(2)

604،26)و(7072)البخاريأخرجه 9 3-322)(931)ومسلم5(،7 2،)5

3/1)وأحمد 4،41 7،82 47).

ماالمسافةفيوردماأكثروأيضا
معوهوعائا،(70)لجنةابابمصراعيبين

1/1)الأرواححاديانظر:ئبوته،فيمتكئمحديثذلك 2،61 27).

أعلم.لىتعاواللهلحديث،اذلكنكارةعلىيدلوهذا

.(56)رقمالجهميةعلىالردفي

عنتوبةأبيبنمحفوظطريق:من
الرزاق،.عد

كان":(267/4)الضعفاءفيالعقيليقالفيه،متكلممحفوظقلت:
معهم

@ك@يكتبلمأنهإلاباليمن
كانذلك،

بكنولمأبان،أخيإبراهيممعيسمع

جذا".أمرهأحمد(لإماما)يعني.وضعفينسخ،

لحهميةاعلىالردا@.مرس@،.ال@سببنسعيدعندأصلولهمنده:ابنقال

)ص/08،18(.
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حسنعندناسعيدمرسل"لى:تعااللهرحمهالشافعيقال
"

رضيأنسوعن
وآلهعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهالله

وسلم:
جمعإذا"

والنار،الجنةأهلبينفيميزحاسبهم،لخلائقاالله

(2)"عرشهعلىجنتهفيوهو

محمدقال
صحيححديثهذا":(3)الحافظعثمانبن

".

إن"يقول:ب(2اقأظ/لى@رسولسمعتقال:سليمبنجابروعن

فوقمنإليهاللهفنظرفيهما،فتبختربردينلبسقبلكمكانممنرجلا

صحيححديث"فأخذته...الأرضفأمرفمقتهعرشه
(4)

اللهعبدوروى
عنعوانةبنيزيدحدثناالسهمي،بكربن

بنمحمد

رضيعمربناللهعبدعنديناربنعمروعنذكوان
كناقال:عنهماالله

ذاتجلوشا
أدتهرسولبناتمنامرأةبنامرتإذجم@لى،اللهرسولبفناءيوم

ماسفيان:أبوفقال@سي@اللهرسولابنةهذهالقوم:منرجلفقالجم@ؤ

4)ص/الكفاية@يلخطيباأخرجه(1) حسن،.عدنالمسيباابنإرسال"بلفظ:(04

9/2)لائارواالسننمعرفةنظر:وا للمزي.(11/74)الكمالوتهذيب3(،1

اللفظ.بهذاعليهأقفلم(2)

عدهأجدهولمالذهبي،هو(3)
شبوخه،معجمفيولاالسيرفيولاالحلوفي

@ل@نظر.

)ص/421(.ليتفدم(4)

سقط(5)
لمجر".اللهرسولابنةهذهالقوم.منرجلفقال"قوله:)ط(من
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تلكفسمعته)1(،الزبلوسطفيريحانةكمثلإلاهاشمبنيفيمحمدمثل

2قأ@/فخرجك@ت،اللهرسولفأبلغتهالمرأة قال:أحسبهجم@-اللهرسولأ(3

خلقاللهإنأقوام؟عنتبلغنيأقوالبالما"وقال:منبرهعلىفصعدمغضئا-

منسمواتهوأسكنفسكنها،العليافاختارسبعا،سمواب
شاء

خلقه،من

منفأسكنهاالعليافاختارسبعا،أرضينوخلق
شاء

من
خلقهواختارخلقه،

فاختارالعرباختارثمالعرب،فاختارآدمبنياختارثمادم،بنيفاختار

ثمهاشم،بنيفاختارقريثااختارثمقريشا،فاختارمضراختارثممضر،

(2)ألاخيار،منخيازاأزلفلمهاشم،بنيمنفاختارنيهاشمبنياختار
من

قريثاأبغضومنأحبهم،فبحبيقريشااحب
(3)

(4)"أبغضهمفبجغضي

11/3)اللساناشبهه.وماالسرجينهو 0

سقط
)ظ(.من

لي
3رللذهبيوالعلوظ()أ،

."العرب".(26)

3رلأسرا@امنازلفيلإشرا@افيالدنياأبيابنأخرجه
ليوالعقيلي)343(،

3ر(4/97)لمستدركافيلحاكموا8(،4/38)الضعفاء
واص)7996(،

2/2)الكاملفيعدي 4،82 قدامةواس2(،"./6)9(،4
رقمالعلوإئاتفي

سه.دياربنعمروعنذكوانبنمحمدطريقمنوغيرهم(29)

الرازي.حاتمأبوقال.
3رحاتمأليابنعللا@.منكر"حديثهذا"

(2617).

1/3)العلوفيالذهيوقال. 02)
"

عىوغيرهواقدبنحمادتابعه."
محمد

ب@

"فيهيقولوبعضهمالضعفاء-أحدذكواد-
"بدل!ديار"بناللهعبد

عمروس

ا@."السنة..كتبفيحماعةرواهمنكر،حديثوهودينار،،
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فيسفيانبنيعقوبوقال
سويدثناالمصفىابنثنا:(1)"مسنده"

بنعمروثناالعزيزعبدابن
خالد

عنجدهعنأبيهعنعليبنزيدعن

تباركالربلجنةاأهليزوركصي@:اللهرسولقالقال:طالبأبيبنعلي

تعالى:اللهيقولثمقال:يعطون-ماوذكرجمعة-كلفيلىوتعا

فيكشفواالحجب،اكشفوا
(2)

عنلهميتجلىحتىحجابا،ثمحجابا،

عزاللهقولوهوذلك،قبلنعمةيروالمفكأنهملى،وتعاتباركوجهه

3،5أو/@مزيه)ولديناوجل:

الدرامي:عثمانوقال
موسىأبوثنا"

ثناالأجلحثناعوانةأبوثنا

السماءيأمراللهإنقال:مزاحمبنالضحاك
بمنفتنشقالقيامةيوم

ذكرحتىالثانية-السماءيأمرثمفيها،ومنبالأرضفيحيطونفيها،

ينزلثمبالناس،أحاطواقدصفوف،سبعةفيكونونسماوات-سبع

شاءماومعهوجمالهبهائهفيجلالهجلالأعلىالملك
من

الاعتقادأصولشرحفياللالكانيآخرجه(1)
من)258(،رقم

الطريق.هذا

موضوع،حديثوهو
افته.

بنأحمدالإمامفيهقالالقرشي،خالدبنعمرو

حنبل:
ا@،"يكذبموصوعة،أحاديثآباثهعنعليلنزيدعنيرويكذاب،"

21/6)للمزيالكمالتهديبانظر. 05).

كذا(2)
"فيك@ئفون"ولعلها)ظ(1،في

"إليهفيظرونقوله.لىبعده!أحاديثوحمسةلحديثاهذا(3)
من

النسخة

فقط.)ط(هريةلظاا
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"الملائكة...

بنهشامثناسعيد:بنعثمانوقال
ثناثقة-وكانالدمشقي-خالد

قال:أن@عنغفرةمولىاللهعبدبنعمرأناشابوربنشعيببنمحمد

2قأظ/جبريلجاءنيمح@يرو:ال@هرسولقال وفيأ،2
نكتةفيهامرآةكفه

ربك،إليكبهاأرسللجمعة،اهذهقال:جبريل؟ياهذهمافقلت:سوداء،

فيهالكمقال:فيها؟لناومافقلت:بعدك،منولأمتكلكهدىلتكون

مؤمنعبديوافقهالاساعةوفيهاالقيامة،يومالسابقونالآخرونأنتمخير،

هوخيرااللهيسأليصلي
لهليسخيزاولاإلاآتاه،قسمله

لهذخرإلابقسم

ماشرمنباللهيستعيذولامنه،أفضل
أكثرعنهدفعإلاعليهمكتوبهو

الساعةهذهقال:السوداء؟النكتةهذهماقلت:منه.
وهوالقيامة،تقوميوم

عندنانسميهونحنالأيام،سيد
يوم

يومتسمونهولمقلت:لمزيد،ا
لمزيدا

فإذاأبيض،مسكمنأفيحواديالجنةافياتخذربكلأنقال:جبريل؟يا

كان
يوم

لىكرسيه!لىعرشه!عنلجباراهبطالاخرةأياممنلجمعةا

الصديقونعليهايجلسنور،منبمنابرالكرسيحفوقدالوادي،ذلك

.(143)رقم(7،475)ص/لجهميةاعلىالردفيالدارميسعيدبنعثمانأخرجه(1)

24/6،1)تفسيرهفيوالطبري)851(،رقملأهوالافيالدنياأبيابنوأخرجه

6،)2(27/1 3،)7(30/1 به.الأجلحعنأسامةأبيطريقمن(86

بحوه.الضحاكعنجويبررواهماويؤيدهالضحاك.عننابتوهو

.(160)الأهوالفيالدنياأبيابنعند
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يبدوثمبالكثب،يحفواحتىالغرفأهليجيءثمالقيامة،يوموالشهداء

وعدي،صدقتكمالذيأنافيقول:لىوتعاتباركوالإكراملجلالاذولهم

فيقولونني.فسلوكرامتي،دارلكموأحللتنعمتي،عليكموأتممت

لهم،يقولثمالرضى،علىفيشهدهمعنا،الرضىنسألكبأجمعهم:

سلوني!لهم:يقولثممنهم،عبل!كلنهمةتنتهيحتىفيسألونهسلوني!

فيقولون:سلوني!لهم:يقولثممنهم،عبدكلنهمةتنتهيفيسألونه

بقدرلهمفيفتحعرشه،لىجلاله!جللجبارافيرجعرضينا،ربناحسبنا

يوممنإشراقهم
علىخطرولاسمعت،أذنولارأت،عينلامالجمعةا

بيضاء،لؤلؤؤمنغرفةوهيغرفهم،إلىالغرفأهلويرجعبثر،قلب

حمروياقوت!
فيهامطردةوصم،ولافصمفيهاليسخضراء،وزمرد؟اء،

لىفليسوا!ومساكنها،وخدمهاأزواجهافيهاثمارها،فيهامتدليةأنهارها،

يوملىمنهم!أحوجيويم
ورضوانا"ربهممنفضلاليزدادوالجمعة؟ا

اليقظان.أبي@ربنعثمانمنهم:جماعةأنسعنرواه

فيالشافعيرواهطريقهومن
اللهوعبد"،مسنده"

أحمدالإمامبن

3ر(7،677)ص/لحهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه(1)
اوابن)441(،

بي

.(65)رقمالرؤيةفيوالدارقطني)29(،لجنةاصفةفيالدنيا

بنأنحىمنيسمعلمأيفماوهولين،حفظهفيعفرةمولىعمرضعيف،ولسده

.(496)رقمحاتمأبيلابنالمراسيلانظر.مالك.
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في
(1)"السنة"

وعلي)3(،عديبنلزبيروا)2(،لحصاأبوومنهم:

الملكوعبد)4(،نيالبنالحكماابن
ويزيد)5(،عميربن

(1)

(2)

(3)

(5)

والاجري)88(،العرشفيشيبةأبيبنعئمانبنمحمدوأخرجه)064(،رقم

فيوالدراقطي)29(،لجهميةاعلىالردفيمدةوابن)216(،الثريعةفي
هم.وغير(6،062)95،ؤيةلرا

ضغمهاليقطاد-أبوعمرابنوهوحميد-أبيبنعثمانعلىمدارهالطريق:وهذا

لحديث.امروداخرون:فيهوقاللحديث.امنكربعضهم:فيهوقالبعضهم،

أن@.منيسمعلمأيضا:وهو

بنعصمةوفيه)593(؟رقمالجنةصفةفينعيمأبوآخرجه
محمد

متهم

بعضهم:وقالبالكذب،
لحديث.اتروك@

عليه.اقفلم

7/2)@سندهفييعلىأبواخرجه 2،82 29)(4228).

أسصالناليالحكمبنعليعنحزنبنالصحقعنفزوخبنشيبانعن

مطولا.نحوهفذكر

لنعليعنالصحقعنالسدولصيالفضلبنمحمدفرواهشيبان:خولفوقد

فذكره.انسعنعميربنعثمانعنالبنانيلحكما

1/2)الضعفاءفيالعقيليأخرجه 93).

خطأشيبانوروايةالصواب،هذاقلت:
ووهم

ازي.الرزرعةأبوقالكما

بنعليعنزيدبنسعيدرواهماويؤيده:
أنس.عنعميرعنعثمانعنلحكما

.(571)رفمحاتمأيلابنالعللفيكماالرازيزرعةألوذكره

عليه.أقفلم
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الرقاشي
بريدةبناللهوعبد)1(،

(2)

أنس.عنكلهم

منجماعةوصححه
الحفاظ.

فيالشافعيوزاد
"مسنده"

"آخره:في
فيهاستوىالذياليوموهو

."العرشعلىربكم

شيبةأبيبنعثمانوساقه
(3)

"بعضها:فيوقالطرق،من

يتجلىثم

(1)

(2)

(3)

@يشيبةأبيابنأخرجه
7/1)مسندهفييعلىوأبو)1655(،المصنف 30)

مختصزا.السامالروض)901(،فوائدهفيوتمام)9804(،

ضحيف.الرقالييزيدوفيه

منوصؤبتهاواضحة،غبر)ظ(لظاهريةافي
للمؤلف"لمحبيناروضة"

4)ص/ 34).

فينيالطبراأخرجهالطريق.وهذا
النحاسوابن)53(،رقمالطواللأحاديثا

مندهوابن)21(،رقمالرؤيةفي
3رقمالتوحيدفي ويخرهم.(.98

اللهعبدعنحيانبنصالحعنإبراهيمبنيعقوبيوسفابيالقاضيطريقمن

فذكره.أن@عنبريدةابن

ضعيف.وهوحيان،بنصالحبهتفزدممكر،حديثوهو

الذهي:قال
"

العلوا@."يوسفأبوالقاصيعهبهتفزدضعيف،صالح

(1/3 51)(43).

يريدولعئه)ظ(الظاهريةالنسخةفيكذا
محمد"

"شيبةأبيبنعثمانبن

كتابهفي

إلابمئله(88)برقمواحدطريقمنإلايسقهلملكن"،فيهرويوماالعرشا(

"جملة

غرفهمإلىكرسئه...علىيرتفعثم
عندهفليست"

العرش؟كتابفي

فيلخطيبوا)36(،رقمالرؤيةفيالدارقطنيالزيادة.بهذهأخرحهانما@
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2قظ/أ وعدي،صدقتكمالذيأنافيقول:لىوتعاتباركربهملهمب(2

"قال:-أنلى!-"كرامتيمحلوهذانعمتي،عليكموأتممت

يرتفعثم

أهلويرجعوالشهداء،والصديقونالنبيونمعهويرتفعكرسيه،على

."غرفهملىالغرف!

عنالزبيرأبيعنحيانبنمقاتلعنالزبرقانبنمحمدوذكر

رضيجابر
ليحتاجونالجنةأهلإن":@لمجاللهرسولقالقال:عنهالله

أنهموذلكالدنيا،فيإليهميحتاجونكماالجنة،فيالعلماءإلى
وقدنتمنىومافيقولون:تمنوا،لهم:فيقولجمعةكلفيربهميزورون

إلىفيلتفتونتمثوالهم:فيقالأعطيتنا،ماوأعطيتناالجنة،أدخلتنا

(1)"العلماء...
لجمعة.اقصةفيالحديثوذكر

مندةابنورواه
عنحذيفةعنوائلأبيعنالأعمشحديثمن

2/2)الموضح 6،62 عثمانصشلمأليسليثطريقمنويخرهما(67
ب@

بطوله.ان@عنحميدأبي

فبه.الكلامتقدموقد

فيالطل@بعيةفيالعديموابن0(،51/5)دمشقتاريخفيعساكرابرأخرجه(1)

1/2)حلبتاريخ عنعمروبنمجاشعطريق:وعرهما@ش(42
محمد

بن

فذكره.بهالزبرقان

معشبنيحىفيهقالعمرو،بنمجاشعوفيه

"

"الكذاينأحدرأيته،قد"

موضوع...وهذاالذهبي؟!قالولهذا
6/4)لميرارالسانانظر.." 62).
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ني؟سلويقول:وفيها:لها،بطولجمعةاقصةأوذكر(مج@النبي

ربوجهكأرنافيقولون:
تباركال@هفيكشفإليك؟ننظرلمينالعا

"إليهفينظرونلهم،ويتجلىالحجب،تلكوتعالى

فيأحمدالإماموروى
:"مسنده"

عنذثبأبيابنحديثمن

عمروبنبنمحمد
رضييساربنسعيدعنعطاء

عنهالله
أبيعن

هريرة
(2)

رضي
الملائكة،تحضرهالميتإنقال:جم@يوالنبيعنعنهالله

فيكانتالطيبة،النفسأيتهااخرجيقالوا:الصالح،الرجلكانفإذا
غيروربوريحانبروحوأبسريحميدةاخرجيالطيب،لجسدا

فيهاالتيالسماءإلىبهاينتهىحتىذلك...لهايقاليزالفلاغضبان،

الخبيثةالنفسأيتهااخرجيقالوا:السوءالرجلكانوإذالى.تعاالله

فيوالبزارلمختار"،ا"(26)(36-3/32)لإبالةافيبطةابنأخرجه(1)
مسنده

12)رقمالزخار()البحر .(338)رقملجنةاصمةفيالدنياأبيوابن8(،8

فذكره.بهالأعمشعنمطي@بنالقاسمطريقم@

ونكارتهوهاثهعلىدليلالأعمشصبهمطيببنالقاسمتفردقلت.

يرويعفنيخطئ"ةحبانابنفيهقالفقدالدارقطني،وثقهوإنهذاوالقاسم

لأ.منهدلدكئرلفاالترك،فاستحقروايتهقلةعلى

المديني.بنعليقالولهدا
غريبحديثهذا"

2/2)لمحروجناةانظر 5/4)لميزانوا3(،1 61).

سقط(2)
)ب(.من



ذميمةاخرجيالخبيث،لجسدافيكانت
(1)

بحميبموأثري
وغساق

منوآخر
بهايعرجثمتخرجحتىذلكلهايقاليزادفلاأزواج،شكله

مرحئالافيقال:فلان.فيقال:هذا؟منفيقال:لهافيستفتحالسماء،إلى

يفتحلافإنهذميمةارجعيالخبيث،الجسدفيكانتالخبيثةبالنفس
(2)"القبر...لىتصير!ثمالسماء،منفترسلالسماء.أبوابلك

فيأيفحاأحمدالإماموروى
"مسنده"

عازببنالبراءحديثمن

منرجلنجازةفيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمعخرجناقال:

عليهاللهصلىأدلهرسولفجلسيلحد،ولقاالقبرلىفانتهينا!الأنصار

ينكتعوديدهوفيالطير،رؤوسناعلىكأنحوله،وجلسناوسلموآله

أومرتينالقبرعذابمنبالتهاستعيذوا"فقال:رأسهفرفعالأرض،به

سقط(1)
)ظ(.من

41/37،73)المسندفيأحمدأحرجه(2) )2624،ماحهوالن)9678(،(78

4 2 1/2)التوحيدفيخزيمةوابن8(،6 7،62 تثسرهفيوالطري7(،7

(8/1 هم.وغير(77

.".@ساقليهعدالةعلىمتمقحديثهذا"الأص@هاني.لعيمابولحافظاقال

5/4)الفتاوىمحموع 45).

الروح:فيالقيماب@المصئفوقال:
"

صحيححديتوهو
@

."ثقاترحالهصحيح،إسنادهدا"البوصيري:وقال

كثير:ابنلحافظاقاللكن
العطيمالقرانتفشر."عري@حديثهذا"

(143/2)



2قأب/كانإذالمؤمناالعبدإنقال:ثمثلاتا، الدنبامنانقطاعفيب،3

منملاثكةإليهنزلالآخرةمنوإقبال
1قأظ/الوجوهبيضالسماء، 1 2،3

حنوطمنوحنوطالجنة،أكفانمنكفنمعهمالشمس،وجوههمكان

يجلسحتىالموتيجيءملكثممدالبصر،يجلسوامنهحتىالجنة،

اللهمنمغفرةإلىاخرجيالطيبةالنفسأيتهافيقول:رأسه،عند

)1(،السقاءفيمنالقطرةتسيلكماتسيلفتخرجقال:ورضوان،

يأخذوهاحتىعيزطرفةيدهفييدعوهالمأخذهافإذافيأخذها

(2)ذلكوفيالكفنذلكفيفيجعلوها
كأطيبمنهاويخرجالحنوط،

ونبمرفلابها،فيصعدونقال:لأرض،اوجهعلىوجدتمسكنفحة

منملأعلى
بنفلانفيقولون:الطيبة؟الروحهذهماقالوا:إلالملائكةا

إلىينتهواحتىالدنيا،فيبهايسمونهكانواالتيأسمائهبأحسنفلان،

السماءإلىمقربوهاسماءكلمنفيشيعهلهفيستفتحونالدنيا،سماء

اكتبواتعالى:اللهفيقولالسابعة،السماءإلىبهاينتهواحتىتليهاالتي

وفيهاخلقتهم،منهانيف!الأرض،إلىوأعيدوهعليينفيعبديكتاب

فيأتيهجسده،فيروحهفتعادقال:ى،أخررةتاأخرجهمومنهاأعيدهم،

له:فيقولانفيجلسانهملكان
ربيفيقول:ربك؟من

ماله:فيقولانالله،

بعثالذيالرجلهذاماله:لانفيقوالإسلام،دينيفيقول:دينك؟

."لوعاءا")ب(:في(1)

سقط(2)
)ت(.من
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قرأتفيقول:علمك؟وما:(1)لهلانفيقوال@ه،رسولهوفيقول:فيكم؟

منادفيناديوصدقت،بهفآمنتال@هكتاب
عبدي،صدقأنالسماء:من

منفأفرشوه
قال:لجنة،اإلىباثالهوافتحواالجنة،منوألبسوهلجنة،ا

لهويفسحوطيبها،روحهامنفيأتيه
مدقبرهفي

رجلويأتيهقال:بصره،

يسرك،بالذيأبشرفيقول:الريح،طيبالثياب،حسنالوجه،حسن

له:فيقولتوعد،كنتالذييومكفهذا
الذيالوجهفوجهكأنت؟من

الساعة،أقمربفيقول:الصالح،عملكأنافيقول:لخير،بايبشر
رب

لي...وماأهليإلىأرجعحتىالساعة،أقم
لحديث.اوذكر)2(،"

صحيح،حديثوهو
منجماعةصححه

الحفاظ.

2قأب/لحافظاالإمامالدارميسعيدبنعثمانوقال أئمةأحدأ(4

حدثناالإسلام:
حدثناسلمة-ابنوهوحماد-حدثناإسماعيلبنموسى

عطاء
رضيعباسابنعنجبيربنسعيدعنالسائببن

أنعنهماالله

سقط(1)
)ب(.من

فيأحمداخرجه(2)
30/4)لمسندا 99-5 1-18534)رقم(03 8 5 داودوأبو6(،3

(123،24 7 5،34 7 548،11)ماجهوأبن8(،4/7)والنسائي4(،5 5 4،)9

فيمدهوابن1(،07)(1/93)لمستدركافيلحاكموا
(0641)لإيمادا

هم.وغير

فذكره.عازببنالبراءعنزاذانطريقمن

وغيرهم.لمؤلفواليهقيوالحاكموامندهوابنعوانةأبوصححه:لحديثوا
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برائحةمررتبيأسريلما"قال:وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول

ماشطةرالحةهذهقال:الطيبة؟الرائحةهذهماجبرائيليافقلت:طيبة،

2قأظ/فرعونابنة لمشطافوقعتمشطهاكانتوأولادها،بأ3
يدهامن

فقالت:
بسم

أبيكوربربيولكنلا،قالت:أبي؟ابنته:فقالتالله،

فقالت:أبي،بذلكأخبرفقالت:الله،
نعم

فقال،بها،فدعافأخبرته)1(،

لكهلربك؟من
قالت:غيري؟رب

ماء،الس@فيالذيال@هوربكربي

ثمفأحميت،نحاسمنبنقرةفأمر
فيها"،فألقاهموبولدهابهادعا

بطولهلحديثاوساق
(2)

(2)

@قالت:"قوله
دعم

سقط"
)ب(.من

(32-5/03)م@دهفيوأحمد)37(،رقملجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه

(12 82-2 8 )7152(،رقميعلىوأبوه(،"67)الزخارالبحرفيوالبزار4(،2

11/4)الكبيرفينيوالطبرا وغيرهم.(29"4)3092،حبانوابن)97221(،(50
."بهساسلاإسناده"كثير:ابنفقال

1/4)العلوفيالدهبيقال الإسناد".حسنحديثهذا"ة(84)3ر(61

وعيرهم.لحاكم،واحبانوابنخريمةاسصححهلحديثوا

نعلمهلالحديثاوهذأ"البرار"وقال
اللفظلهذأيروى

وجهمن@النبيعن

م@إلامتصل
الإسناد".بهذأالوحههدا

عطاءقلت.
عحلالحديثتفردسلمةبنوحمادأختلط،قدكانالسائ@بر

فيحالهفيمختلفوآيضافيهم،المتثحتيخرعنروىإدايخطئوهوعطاء،
سمعهلعطاء

صعليقالوقدالحالين؟فيأمبعدهأمالاختلاطقبلمنه

عطاءعنحملعوانةأبووكانالقطان(:)يعني:لمجحىقلتالمديني:
بن
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رضيهريرةأبيوعن
وآلهعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهالله

وسلم:
موسىفأنى)1(،عياناالناسيأتيلموتاملككان"

فلطمه،

موسىإلىبعثتنيربيافقال:وجلعزربهإلىفعرجبعينه،فذهب

ارجعفقال:عليه.لشققتعليككرامتهولولابعيني،فذهبفلطمني

بيدهتوارتشعرةبكلفلهئورمتنعلىيدهفليضعله:فقلعبديإلى

أمرهمافبلغهفماتاهيعيشها،سنة
(2)

لموت:اقالذلك؟بعدمافقال:به،

نفسيطابتالانقال:
(3)

ملكعلىاللهورذفيها،روحهقبضشمةفشمه

بصرهلموتا
"(4)

هذايفصللاكانفقال.يختلط،آنقبلالساتب
من

حمادوكذلكهدا،
ل@

سلمة.

حمادأبانيمئسعرالنصهذا
سمع

أبيكحالحالهأنويئنالحالين،فيمنه

عنالاختلا@قبلرواهمايفصللاوأنهعوانة،
بعدهرواهما

اعلم.واللهرذها،يصحلمإنالرواية،هذاقولعنالتوقفمنأقلفلاوعليه

سقط
)ب(.من

امر".")ظ(:في

نف@طابت"قوله.
ي

"
فقط.)ط(من

16/5)المسندفيأحمدأخرجه 2،55 1)40901،رقم(26 0 9 لحاكموا5(،0

3)ص/الفوائدبحرفيوالكلاباذي4(،701)(2/632)المستدرلىفي ص(55

عنجماعةطريق
بنحماد

متله.فذكرهريرهآليعنعمارأبيبنعمارعنسلمة

كرية،عائا"الاستيياكانلموتاملكإن"لفظه:لكنالصحة،إسنادهوظاهر

اللمظة.هذهيدكروالمواحدغيرهريرةأبيعنلحديثاروىفقد
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صحيححديثهذا
فيوشاهدهأصله

"الصحيحين"

هشامأبوحدثناأيضا:وقال
(2)

سليمانبنإسحاقحدثناالرفاعي

أبيعنصالحأبيعنبهدلةبنعاصمعنالرازيجعفرأبوحدثنا

رضيهريرة
وسلم:وآلهعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهالله

لما"

الأرضفيوأناواحذ،السماءفيإنكاللهمقال:النارفيإبراهيمألقي

"أعبدكواحد
(3)

(158)(2372)ومسلملفظه،يسقولم(3226)صحيحهديالبخاريأحرجه

هريرة.اليعنمبهبنهمامعنمعمرعنالرزاقعبدطريقمنبحوه

نحوهفذكرهريرةأبيع@أببهعنطاوسابنعنمعمرعنالرزاقعبدورواه

موقو@ا.

3)4721،الحخاريأخرجه 2 .(157)-(2372)ومسلم6(،2

لمسحداتحقيقانظر.أصح.والوقفووقفه،رفعهفياختلافوقعوقد

(13/8،485).

ها")ب(:في
خطأوهو"،شم

المريصيبثرعلىالنقضوفي(75)رقملجهميةاعلىالردفيالدارميأحرجه

فينعيموأبولأستار،اكئف(2349)مسندهفيوالرار)121(،رقم
لحليةا

10/3)تاريخهفيوالخطيب9(،1/1) 44)
وعير@.

لموإسحاق،إلاعنهولاجعفر،أبوإلاعاممعنرواهلعلملا"البزارقال
همنمامأبيمنإلانسمعه
محمدالرلاعيهامأليعلىمدارهلحديتاقلت؟

قالرفاعة،بنيزيدبن

طلئا،أضعفناكاننمير:النوقالصعفه.علىمجمعينرايتهمالبخاري:
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وفي
(1)"

"الترمذي
عطيةبنح@انالأوزاعيحديثمن

بنسعيدعن
أناللهأسألهريرة:أبوفقالهريرة،أبالقيأنهلمسيب:ا

قال:سوق؟!أوفيهاسعيد:فقاللجنة،اسوقفيوبينكبينييجمع

بفضلفيهانزلوادخلوهاإذاالجنةأهلأن"ع@ي@:اللهرسولنيأخبر

اللهفيزورونالدنيا،أياممنالجمعةيوممقدارفيلهمفيؤذنلهم،أعما

رياضمنروضةفيلهمويتبدىعرشه،لهمفيبرزوتعالى،تبارك

ياقوت،منومنابرلؤلؤ،منومنابرنور،منمنابرلهمفبوضعالجنة،

أدناهم.ويجلسفضة،منومنابرذهب،منومنابرزبرجد،منومنابر
فيهموما

د

الكراسيأهلأنيرونماوالكافور،لمسكاكثبانعلىنى.

نرىوهلالله،رسوليافقلت:هريرة:أبوقالمجلسا"منهمبأفضل

"قال:ربنا؟

قلنا:"البدر؟ليلةوالقمرالشمسرؤيةفيتمارونهلنعم،

معين:النوقال"عرائبواكثرنا
وونقهالعحلى،قالولحوهباشا".بهأرىوما"

اويخالف،يخطئكان"حبان:ابنوقالالدارقطي

1/2)العلوفيالذهيقال صحماعةرواهالإيساد،حسنحدي@هذا"9

ا@.إسحاو"

2/2)البزارزواثدمختصرفيحجرابنلحافطاوقال (1841)رقم(65

حسنلإسنادوا"
ا@."

مداوذكرهام-أليجمةترفى(6/371)لميزانافيالذهبيقاللكن

جذا!.لأغريبوقال.عليهانكرماضمنلحديثا

منلحديثاهذا(1)
فقط.)ظ(الظاهريةالنسخة
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1قأظ/رؤيةفيتمارونلاكذلك"قال:لا. ذلكفييبقىولاربكم،2،4

يامنهم:للرجليقولحتىضرة،محااللهضرهحاإلاأحدلمجلسا

يومأتذكرفلان،بنفلان
ببعضفيذكرهوكذا؟كذاعملتوكذا،كذا

تيمغفرفبسعةبلى،فيقول:لي؟تغفرأفلمياربفيقول:الدنيا،فيكدراته

فوقهممنسحابةغشيتهمذلكعلىهمفبيناقال:هذه،منزلتكبلغت

ماإلىقوموايقول:ثمقط،شيثاريحهمثليجدوالمطيبا،عليهمفأمطرت

مافخذواالكرامة،منلكمأعددت
بهحفتقدسوقافنأتياشتهيتم،

يخطرولمالآذان،تسمعولممثلهإلىالعيونتنظرلممافيهلملائكة،ا

ذلكوفييثترى،ولافيهيباعليساشتهينا،ماإلينافيحملالقلوب،على

الرفيعةلمنزلةاذوالرجلفيكلبلبعضا،بعضهمالجنةأهليلقىالسوق

فمااللباس،منعليهمافيروغهدني.فيهمومادونه.هومنفيلقى
ينقضي

يحزنأنلأحل!ينبغيلاأنهوذلكمنه،أحسنعليهيتمثلحتىحديثهاخر

لقدوأهلا،مرحبافيقلن:أزواجنافتتلقانامنازلنا،لىننصرف!ثمفيها،

جالسناإنافيقول:عليه،رافقتنامماكئروالطيبالجمالمنبكوإنجئت

انقلبنا"مابمثلننقلبأنويحقناالجبار،ربنااليوم

فيعاصمأبيوابن)6334(،3رماجهوابن)9452(،رقمالرمذيأخرجه(1)
السة

صحيحهفيحبانوابن1(،3/4)الكب@رالضعفاءفيوالعقيلي)585(،رقم

(16/4 6 8 0 4 هم.غيرو(7438)قمر(66

بنلحميداعبدطريق:من
ا

عنالعشرينبي
فذكره.لأوراعيا
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رضيعباسابنوعن
"يرفعه:عنهماالله

نزلاملكينمنعجبت

اللهإلىفعرجايجداه،فلمفيهيصليكانمصلاه،فيعبدابلتمسان

لهنكتبكنافلانعبدكربنايافقالا:
فيحبستهقدفوجدناهالعملمن

أبيابنرواه"يعملكانالذيعملهلعبدياكتبوافقال:حبالك،

الحميدعدخولفوقد

صكلهمالقدوسعدالمغيرةوألومزيدلنوالوليدزيادبنلهقلاخالفه.

بىسعيدأنانئتقال.الأوزاعي
فذكرهبهلمسي@ا

فيكماأحمدوالإمام)171(،رقمالفردوسوصففيحبيبابنأخرجه

امسائل
2)ص/داوودلي واس)652(،لحمةاصفةفيالدلياأبيوابن4(،9

.(34/5،253)دمقتاريخفيعساكر

حطأالعتمرينأليابنوحديتأب،الصوهوهذاقلت:
صدوقوهوووهم،

الإلسادصعيفلحديثلاالإسناد،بهذاالأوراعيعنلحديثباتفرديخطئ،

لقوله.ال@رمديصغعهولذاالمسي@لنوسعيدالأوزاعيبينالواسطةلجهل

منإلانعر@هلاغريب،حدبهدا"
الوجههذا

حاانظر!
دي

1/1)لأرواخا 77)

لطالياداودوأبو)57(،رقملكفاراتوالمرضاكتا@الدنيا@يأبيابنأحرجه

في
فينيوالطبرا)643(،مسنده

ديوالبزار)7132(،(2/11)لأوسطا
مسده

5/1)ا"مختصر"الزخارالبحر @يلعيموأبو)1671(،(67
4/2)لحليةا 6،6

2 همويخر(67

سعونحميدصأبيبنمحمدطريق.من
اللهعد

س
اصعرألهع@عتة

فذكره.مسعود

الرار،إليهوأشارلي،الطبراقالكماحميد،أبيبنمحمدبهتفردلحديثوا
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فيشاهدولهالدنيا،
البخاري"

"

بنجابرلىرحل!الذيالأنصاري:أنيسبنالدهعبدحديثوفي

اللهعبد
رضي

عنهتعالىالله
وقالمنه،سمعهحتىمصرإلىالمدينةمن

لم@لجزاللهرسولعنالقصاصفيبحديثتحدثأنكبلغنيله:

2قأب/ سمعتنعم،فقال:منك،لهأحفظأحدوليسأشهده،ب(4

ثمبهما،كرلاعراةحفاةالقيامةيوميبعثكمال@هإن"يقول:@لمجاللهرسول

يجمعكم
(2)

عرشه-علىقائموهوينادي-ثم
"(3)

لحديث.اوذكر

(1)

الحديث.ضعيفهذامحمد

2/3)المجمعفيالهيئميالحافظقال محمدوفيه4(ا...0
حمبد:أبيبن

ا@.جدا"ضعيف

ا@.الإسناد"ضعيفحديثهذاححر:اابنلحافظاوقال

موسىأبيحديثمن(2834)رقمصحيحهفيالبخاريأخرجهمايقصدلعله

كانمامثللهكتبسافر،أوالعبدمرضإذا9مجيهلى:اللهرسولفالقال:الاشعري

مقيفاصحيخا".يعمل

"ظ(:)ب،في

يجمعهم
".

قدامةابنأخرجه
1)ص/العلوصفةإثباتفي 1،21 طريق@ش)82(،رقم3(،1

العسديلجاروداأبيعنحيانبنمقاتلعنساجبنعثمانعنبثربنإسحاق

فذكره.جابرعن

1/5)العلوفيالذهبيقال وهوئر-بنلإسحاقالمبتدافيحديث:(60

موضوع!.شبهفهذا"لحديث:اذكرأنبعدوقالفذكره،كذاب.
فذكره.بهحثانبنمقاتلعنالصبحبنعمريرويهاخر:طريقوله-
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وغيره.حنجلبنأحمدالسنةأهلأئمةبهاحتج

وفي
"الصحيحين"

ع@ؤ:اللهرسولقالقال:لخدرياسعيدأبيعن

وسعديكربنالئبكفبقولون:الجنة،أهلياالجنة:لأهليقولاللهإن"

2قأظ/ لالناومافيقولون:رضيتم؟هلفيقول:يديك،فيلخيرواب(4

أحداتعطلمماأعطيتناوقدنرضى
من

أعطيكمألافيقول:خلقك،

منأفضل
فيقول:ذلك؟منأفضلشيءوأيربيافيقولون:ذلك؟

أبدا"عليكمأسخطفلانيرضواعليكمأحل
(1)

وروى
"الترمذي"

"قال:أنهبم@تالنبيعنهريرةأبيعن

يجمع
الله

1)ص/لحديتاطلبفيالرحلةكتابفيالبغداديالخطيبأخرجه 1،)5

.(33)رقم

وعمر
"فيه:حبانابنقالهذا

يصع
الثقات!علىلحديثا

فيوالمشهور-
بناللهعبدرواهماالرحلة:هذه

فذكرهحالرعنعقيلعنمحمد

موضعفيهولي@بطوله.
"الثاهد

."عرشهعلىقائموهو

الخروحباب:(19)العلم،كتاب(3)في!(1/41)صحيحهفيالبخاريعلقه

وحسنهوصححهوغيره،(970)رقملمفرداالأدبفيووصلهالعلم،طلبفي

العلم.أهلمنجماعة
مطولابهجابرع@المنكدرابنعنديناربنالحجاجطريقمنأيضاوجاء-

فيالطبرانيعندالثاهد،موطنفيهولي@
.(156)رقمم@ناكمسند

.(2829)ومسلم6(،183)ريلبخااأخرجه

فقط.(@)منالاردآهللىبعده!والذيلحديثاهذاتنبيه:
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ربعليهميطلعئمواحد،صعيل!فيالقيامةيومالناس
تباركلمينالعا

لصاحبفيمثليعبد،كانماإنسانكلليتبعألافيقول:وتعالى،

ناره،النارولصاحبتصاويره،التصاويرولصاحبصليبه،الصليب

ربعليهمفيطلعلمسلمون،اويبقىيعبدون،كانوامافيتبعون

ربنا،ال@همنك،بالتهنعوذفيقولون:الناس؟تتبعونألافيقول:لمين،العا

يطلعثميتوارى،ثمويثبتهميأمرهموهوربنا،نرىحتىمكانناوهذا

ال@همنك،بال@هنعوذمنك،باللهنعوذفيقولون:الناس،تتبعونألافيقول:

ويثبتهميأمرهموهوربنا،ىنرحتىمكانناوهذاربنا،
نراهوهلا:لوقا

لاقالوا:"البدر؟ليلةالقمررؤيةفيتضارونوهل"قال:الله؟رسوليا

"قال:الله،رسوليا

ثمقال:الساعة.تلكرؤيتهفيتضارونلافإنكم

فيعرفهميطلعثميتوارى
فيقو@ني،فاتبعوربكمأنايقول:ثمنفسه،

والركاب؟لخيلاجيادمثلعليهفيمرونالصراطويوضعلمسلمون،ا

فوج،فيهامنهمفيطرحالنار،أهلويبقىسلم،سلمعليه:لهموقو

فيهاأوعبواإذاحتى0(،3أق/م@مزلدمن@الوهلفتقول:امتلأت،هلفيقال:

فأزويقدمه،فيهالىوتعاتباركحمنالروضع
(1)

بعضر،إلىبعضها

أتيالنار؟الناروأهللجنة،الجنةاأهلاللهأدخلفإذاقط،قطوقالت:
ثمالنار،وأهللجنةاأهلبينالذيالسورعلىفيوقفملببا،لموتبا

النار،أهليايقال:ثمأخائفين،فيطلعونلجنة،اأهليايقال:

فانزوى".")ظ(.حاشيةعلىنسخةفي(1)
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فيطلعون(
(1)

هلوالنار:لجنةالأهلفيقالالشفاعة،يرجونمستبثرين

كلوالذيلموتاهوعرفناه،قدوهؤلاء:هؤلاءفيقولهذا؟تعرفون

موت،ولاخلودالجنةأهليايقال:ثمالسور،علىفيذبحفيضجعبنا،

موتولاخلودالنارأهلويا
"

صحيح.حسنحديثهذاالترمذي:قال
ا@.

فيوأصله
وأخطر.أجمعالسياقهذالكن)3(،"الصحيحين"

للترمذي:لفظوفي
ولولجنة،اأهللماتفرخاماتأحذاأنفلو"

النار"أهللماتحزناماتأحذاأن
(4)

فيأسامةأبيبنلحارثاوروى
:"مسنده"

بنعبادةحديثمن

عنغنمبنالرحمنعبدعننسي
معاذ

رضيجبلبن
عنهالله

النبيعن

أنأأ2هقأظ/السماءفيليكرهال@هإن"قال:وسلموالهعليهاللهصلى

(2)

ما
.(2557)الترمذيجامعم@واستدركته)ظ(،منسقطالمعكوفتينببن

@يحريمةوابن)96511(،الكبرىفيوالنسائي)7552(،رقمالرمذيأخرجه

2)321،رقمالتوحيد 51)
صأليهعىالرحمنعبدلنالعلاءطريقمنوعيرهم

فذكره.هريرةأبي

الصحيحة.الرواياتفيتردلمغريبة،خائفين،"لفظةقلت:

طراقي:
دي

2/8)للمؤلفلأرواحا 14).

6)0374،لبحارياأخرجه 5 02)9482،رقمومسلم8(،4 85).

.(2558)رقمالترمذيأخرجه
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"الأرضفيبكرأبويخطأ
(1)

بينتعارضولا
قولوبينلحديثاهذا

بعضا،أصبت"الرؤيا:حديثفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

لوجهين:)2(،"بعفحاوأخطأت

منغيرهتخطئةيكرهلىوتعاسبحانهاللهأنأحدهما:
لهالأمةآحاد

أممفيله@الرسوللاتخطئة
الرسولمعوالصوابلحقافإنما،

(3)

منغيرهبخلافقطعا@@
رضيالصديقأخطأإذافإنهالأمة،

لمعنهالله

وكانإلاماأمبرفيوغيرهالصديقتنازعمابلمعه،الصوابأنيتحقق

رضيالصديقمعالصواب
عنه.الله

(1)

(2)

(3)

مسده-فيلحارثاأخرجه
للهيئمي،الباحثبغيةكما@ي-(956)رقم

1/4)الصحابةفضانلعلىزواتدهفيوالقطجي 2،14 نعيموأبو)956(،(22

2/2)لحليةافي (142)رقمالإبانةفيبطةوابن4(،0
وعيرهم.

محمدصخنيسبنبكرعنالحارثأبيطريقمن
فذكره.بهسعيدب@

لذهبي.اقال
لخبرواتالف،لمصلوب:اوشيخهوا؟،وكرمجهول،لحارثاأبو"

1/5)العلوا@."اللصة...الصديقلاعصوعلىصحيح،يخر 46).

نيالشوكاقال
"

محمدإسنادهوفيموضوع،وهو
فيالمصلوبسعيدبن

الفوالد."كذا@وهوالوراقحمادبننصرإسنادهفيوكذلكالزندقة،

.(335)ص/المجموعة

وغيره.(124)(2/6،768)الكبيرفينيالطبراعندتالف،آخرطريقوله

بناللهعبدحديثمن(2269)ومسلم)9366(،صحجحهفيالبخاريأخرجه

رضيعباس
عنهما.الله

"قوله

سقطالرسول-لمجلى"معوالصوابلحقافإنما،أيرفي
)ت(.من
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الثا
كقولهالإثم،هوالذيلخطأالىنسبته!هناالتخطئةأنني:

منلا1(،3الإسراء/أخطاكبيرا@انقنلهر@ن@تلىتعا
الذيلخطأا

أعلم.والله)1(،التعمدضدهو

وفي
"

:(2)"البخاريصحيح
نبيأنهريرةأبيعن

إذا"قال:بررالله

كانهلقولهخضعانابأجنحتهاالملائكةضربتالسماءفيالأمراللهقضى

قالوا:ربكم؟قالماقالوا:قلوبهم،عنفزعفإذاصفوان،علىسلسلة

لحديثا"الكبير...العليوهوالحق

أبنعنمجاهدعنالحكمعنشعبةحديثمننعيمأبووروى

رضيعباس
وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهماالله

اللهفيذكرهالدنيا،حاجاتمنحاجهعلىليشرفالعبدإن"
فوقمن

منحاجةعلىأشرفقدهذاعبديإنملائكتيفيقول:سموات،سبع

ولكنالنار؟أبوابمنبابالهفتحتلهفتحتهافإنالدنيا،حاجات

منيقول:أناملهعلىعاضاالعبدفيصبحعنه،أزووها
دها

منني

"ةت(ب،)أ،فيفجاءالعبارة،هذهفيالنسخفياضطرابوقع(1)

3،الإهوالذي

@يووقعلى.،،تعافولهضذهوالذيالخطأ")ظ(:وفيلأ.تعالى.،.لقوله

هوالذيالحمدالخطأن@ه)مط(09...وفيالتعفد".بدلاالعمد"9ة)ع(
لإثما

مئلالى...تعاقالكما
والتعمد".العلمضدهوالذيالخطا

.(4522)رقم(1804/4)(2)

منالحديتهذا(3)
فقط.)ظ(الظاهريةالنسخة
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بها"ال@هرحمهرحمةإلاهيوماسبقني؟

وفي
أسامةحديثمنأحمد"الإماممسند"

رضيزيدبن
عنهما:الله

ماالشهورمنشهرمنتصومأركلماللهرسولياقلت:قال:
منتصوم

عنه،الناسيغفلشهرذاك"قال:شعبان؟
وهوورمضان،رجببين

ربإلىالأعمالفيهترفعشهر
يرفعأنفأحبوجل،عزلمينالعا

صائموأناعملي
"

(1)

(2)

فينعيمأبوآخرحه
3/3)لحليةا 0،43 0،)5(7/2 إئباتفيقدامةواين8(،0

1)ص/العلوصفة 0
،01 .(19)رقم1(،0

بهشعبةعنبيانبنصالحطريقم@

نعيم.آبوقال
صالحبهتفزدسعبة،حديثمنغريبحديثهذا"

ا@."

1/4)العلوفيالذهبيقال 52):"

يحتملولاموضوع،لحديثواتالف،صالح

هذا".شعبة

فيحمدأأخرجه
وأبر)7532(،لنسائيوا2(،1753)رقم(36/8،586)لمسندا

.(1356)رقمالمختارةالأحاديثفيالمقدصيوالضياء8(،9/1)لحليةافينجم

المفبريسعيدأبيعنفبسبنثابتعنمهديبنالرحمنعبدطربقمن

أسامةحدثني
فذكره.زيدبن

عنهريرةأبوسعيدآبيعنثابتعنلحبابازيدشورواه-
فذكره.أسامة

)8589(،المصنففيشيبةأبيوابن)8532(،النسائيأخرحه

يخطئ.صدوقوهوقيمى.بنثابتبهتفزدلحديثالكنحسن؟إسنادهوظاهر

منلورودهثبوتهيرجحوقدثابت،فهوحفطهكانفإدلمقبرياسعيدأبيعن

اعلم.واللهأسامة،عناخروجه
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وفي
(1)

:"الثقفيات"
سليمبنجابرحديثمن

(2)

رضي
عنهالله

عن

اللهفنظرفيهما،فتبختربردين،لبسقبلكمكانممنرجلأأن"@ط:النبي

الو@جلة@أخذف،الأرضفأمرفمقته،عرشهفوقمنإليهأ(2هقأب/

في
لصحيحينافيوأصله)4(،"اللهوقائعفاحذروا)3(،لأرضا

(5)

حيانأبيعنسليمانبنعبدةحدثناشيبة:أبيبنبكرأبووقال

رضيثابتبنحسانأنثابتأبيبنحبيبعن
النبيأنشدعنهالله

وسلم:والهعليهاللهصلى

أنال@هبإذنشهدت

علمنالسمواتفوقالذي

كلاهماويحيىيحيىأباوأن

ربهفيعمله
(6)

متقبل

ع(،ت،)1،منالحديثهذاسقط(1)
خطا.وهو"،سليمان")ظ(:في(2)

"قوله:(3)

سقط"،الأرضفي
)ب(.من

1)421،لحديثاهذاتقدم(4) 32).

."الصحيحمط(:9)ب،في(5)

ونجره:حسادوديوانشيةأبيلابنالمصنفوفيالنسخ،جميعفيكذا(6)
"

.@ديئ
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فيهمقامإذالأحقافأخاوأن

فيهماللهبذاتيقول
(1)

ويعدل
(2)

وفي
"الصحيحين"(3)

عطاءعنأسلمبنزيدعنمالكحديثمن

رضيالخدريسعيدأبيعنيسارابن
جميه@:اللهرسولقالقال:عنهالله

ربنالبيك:(4)فيقولونلجنة،اأهلياالجنة:لأهليقولال@هإن"

لالناومافيقولون:رضيتم؟هلفيقول:يديك،فيلخيرواوسعديك،

أحذاتعطلمماأعطيتناوقدنرضى؟
أعطيكمألافيقول:خلقك،من

كذا(1)
حسان:ديوانو@يوالمصنف،النسخجميعفي

ويعدلالإلهذاتفييحاهديعذلونهإذالأحقافأخاوأن

13/2)مصنفهفيشيبةأبيالناخرجه(2) 8،62 02)رقم(87 6 بعلىوأبو4(،5

وأنا"."ةدهجملنبيافقاليعلى()أبووزاد)3562(،رقم(5/61)م@دهفي

قدامةوابن
.(23)رقمالعلوصفةإثباتفي

منيسمعولمعائثة،مىوسمععباس،ابنلقيئابتأليبنحبيبقلت:

1)ص/التحصيلجامعفيكماالمدييبنعليقالهالصحابة.منغيرهما 5،)8

1رقم ثابت.بنحسانمنيسمعلموعليه1،7

1/4)العلوانظر:مرسل.هذالهيئمي:واالذهبيفالولهذا مجمعو4(،2
.(1/24)ئدوالزا

منبعدهوالذيلحديثاهذا(3)
فقط.)ظ(الظاهريةالنسخة

."فنقول")ط(.لأصلافي(4)
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فيقول:ذلك؟منأفضلشيءوأيرب،بافبقولون:ذلك؟منأفضل

أبدا"@مأسخطفلانيرضواعليكمأحل

محمدثناهشام:وقال
بنالرحمنعبدثناسابوربنشعيببن

أنهالقاضيالخرشياللهعبدبنسعيدثناسليمان
إسحاقأباسمع

عنيحدثنيالهمدا
رضيطالبأبيبنعليعنالأعورلحارثا

الله

النار،الناروأهللجنة،الجنةاأهلأسكنإذااللهإن"قال:يرفعه،عنه،

يقرئكمكمرإنالجنة:أهليافيقول:الأمين،الروحلجنةاأهللىبعث!

تربتهلجنة-اأبطحوهولجنة-افناءلىتزوروه!أنويأمركمالسلام،

د،مزلراوورقهطب،الرالذهبوشجرهقوت،والياالدروحصباؤهلمسك،ا

ال@ه،كرامةوئثميجمعهم،فثئممسرورينمستبشرينالجنةأهلفيخرج

السماعفيلهماللهفيأذنلهم،أنجزهال@هموعدوهووجهه،إلىوالنظر

هلالله:اولياءيامناب:يناديثمالكرامة،حللويكسونوالشرب،والاكل

بقيوماوعدنا،ماجزناأوقدلا،فيقولون:يثيء؟ربكموعدكمممابقي

جبريل:يافيقول:حجب،فيالربلهمفيتجلىوجهه،إلىالنظرإلاشيء

وجهي.إلىينظرواكيلعباديبيحجاارفع
الأول،الحجابفيرفعقال:

عباديياالرب:يهمفينادسجذا،لهفيخزونالربنورمننورلىفينظرون!

فيرفعثواب،دارهيإنماعمل،بدارليستنهاف!رؤوسكم،ارفعوا

الثالحجابا
حامديندتهفيخزونوأجل،أعظمهوأمرافينظرونني،

1)ص/نقدم(1) 51).
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هيإنماعملبدارليستنهارؤوسكم،!ارفعواالرب:يهمفينادساجدين،

وجهلىينظرون!ذلكفعندالثالث،لحجابافيرفعمقيم.ونعيمثوابدار

رب
حقعبدناكماسبحانكوجهه:إلىينظرنحينفيقولونلمين،العا

داري،وأدخلتكموجهي،لىالنظر!منأمكنتكمكرامتيفيقول:عبادتك.

قوله!أوهو(مآب،وحسنلهمطوبىفتقول:تكلمي،أنللجنةفيأذن

(1)ناظرب@@ركاإك@ئاضر"يؤمذ)رصة
2قأظ/2،22،3الق@امة/أ أ،.6

بشربنعليأخبرنا:(2)لهرويالإسلاماشيخوقال
(3)

ابنأخبرنا

يحيىبنالسريحدثناسليمانبنخيثمةأخبرنامنده
هنادحدثنا

بن

سعدأبيعنعياشبنبكرأبوحدثناالسري
(4)

ابنعنعكرمةعنالبقال

رضيعباس
السمواتخلقعنفسألوهع@ي@النبيأتوااليهودأنعنهما:الله

"قال:محمد؟ياماذاثمقالوا:طويلا...حديثافذكرلأرضوا

استوىثم

فغضباستراح،ثمأتممت،لومحمدياأصبتقالوا:"،العرشعلى

فىرمابتنهماوألأزضألئنزتا)ولقذ@الله:فأنزلشديداغضبا

عليه.أقفلم(1)

بالكذب،متهملحارثاجدا،ضعيفوسنده

هذا:والهرويفقط،)ظ(من(2)
اللهعبدإسماعيلأبوهو

سيأتي.كماالأنصاريمحمدبن
سقطبثر"بنعليأخبرنا"قوله:(3)

ع(:ت،)أ،فيووقع)ظ(،من
"

بثر!،"بدلل@ئرى"

سحمد""ةالنسخجميعفي(4)
تصحيف.وهو



مشناوماأيا@ستة
(1)@تغولبمن

أق/83،.

الثيئوألو)918(،رقم(3/21)والمنسوخالاسخفيالنحاسجعفرابوأخرجه(1)
4/1)العطمةفينيالأصبها 3 4(،42/9)تفشرهفيوالطبري)878(،رقم(62

3)ص/النزولأسبابفيوالراحدي 2/5)لمسمدركافيلحاكموا7(،9 رقم(92
2/20،20)والصفاتالأسماءفيوالبيهقي)7993(، .(765)رتم(32

فذكره.بهالبفالسعدأبيعنعياشبنبكرابيطريقمنكلهم

وصله@يعليهواختلفعيينةبنسفيانخالفهعياش،بنبكرأبوخولفوقد

له.رساط

بنسعيدواسصه.البقالسعدأبيعلىمدارهلحديثاقلت:
صعيفرلان،لصا

منكرحمد:وأالسخاريوقاللحدب@،امتروكواحد.غيروقاللحدب،ا

منعقئاالذهيقالولهذامنه،والإرسالالوصلفيالاضطرابوهذالحديث.ا

تصحيح
حديثه.يكت@لامحش.اسقالالبقال.سعدأبوفيهقلت."ةلحاكما

4/2)تفسيرهفيكثيرابنوفال عن-(45
المرفوع-:لحديثاهذا

غرابةفيه"

اشبه.عكرمةعنلحديثاإرسالوكأن

بنحمادرواهمابدليل
عنسلمة

عطاء
مرسلأمعناهفدكرعكرمةعنالسائبلن

صو،.وص

.(888)788،رقمالعظمةفيالثيخأبوأخرجهما

بنحمادأنلىراجع!والإرسالالوصلفيالاضطرا@هذاولعل
سلمة

سمع

من
عطاء

بن
ولعده.الاختلاطقبلالحالينفيالساث



والأئمةوالتابعينع@يدهاللهرسولأصحابعنحفظفيما

لأربعةا
(1)

منوكيرهم
ذلك:

رضيالصديقبكرأبيقول
:(2)عنهالله

عننافععنابيهعنفضيلبنمحمدحدثناشيبة:أبيبنبكرأبوقال

رضيبكرأبوقالع@ي@هال@هرسولقبضلماقال:عمرابن
أيها"عنه:الله

كانوإنمات،قدإلهكمفإنتعبدون،الذيإلهكممحمدكانإنالناس

محضذإلأوما@تلا:ثميمت،لمإلهكمفإنالسماء،فيالذياللهإلهكم

1عمران/@اأ@الرسلقبلهمنظتقذرسولم الايةختمحتى4،4

سقط(1)
)ظ(.من

متنأؤلافجاءالاتي:الكلامسياقترتيبفياضطراب)ب(النسخةفيوقع(2)

دخلئمتاريخه،فيالبخاريإسنادتلاه:ثمسند،بدونشيبةأبيابنحديث

رضيالصديقبكرأبيقول"جملةعليه
شببة،ابيابنإسنادأعقبهئمعنهإ،الله

تاريخه.فيالبخاريمتنعليهدخلثم

فيشيبةأبيابنأخرجه(3)
5-02/056)لمصنفا فيلدارميوا)67183(،(62

3)ص/المرييبثرعلىالنقض 0،03 لجهميةاعلىالردوفي)631(،رقم1(،0

فيارلزوا)87(،رقم
1/8)خارلزالبحرا وغبرهم.لا،مطو(301)رقم(2،1831

."غزوانبنفضيلإلاعمرابنعننافععنرواهنعلملالحديثاوهذا"البزار.قال

1/6)العلوفيالذهبيوقال صحيححديثهذا":(00
".
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فيالبخاريوقال
محمدقالتاريخهإ:9

بنفضيلعنفضيل:بن

رضيعمرابنعننافععنغزوان
اللهرسولقبضلماقال:عنهماالله

رضيبكرأبودخلوسلموآلهعليهاللهصلى
عليهفأكمتعليهعنهالله

(1)

جبهتهوقبل
(2)

"وقال:وميتا،حياطبتوأمي،أنتبأبيوقال:
كانمن

مات،قدمحمدافإنمحمدايعبد
السماءفيالدهفإناللهيعبدكانومن

حي
يموتألا(3)

وفي
9

@البخاريصحيح
بنسهلحديثمن

ب(2هقأب/سعد

رضيالساعدي
بنعمروبنيإلىذهبجمتاللهرسولأنعنه:إالله

بينهم،ليصلحعوف
رضيبكرأبيإلىالمؤذنفجاءالصلاة،فحانت

وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول)أنوفيهلحديث-افذكرعنه-الله

ماعلىاللهفحمديديهبكرأبوفرفعمكانك،امكثأنبكرأبيإلىأشار

أمره
(5)

(6)"استاخر...ثماللهرسولبه
فذكره.

سقط"عليهفأكت"قوله:(1)
في)أ(ناسخواستدركهاع(،)ب،من.

لحاشيةا

لأوجهه!.)ب(؟في(2)

سفط(3)
)ب(،من

1/2)تعليقاالكبيرتاريخه@يالبخاريأخرجه(4) 0،12"2).

امر".@)ب(:في(5)

.(421)ومسلم)9256(،ريلبخااأخرجه(6)
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ذكر
(1)

رضيالخطاببنعمرقول
عنه:ال@ه

رضيعمرقدملما:(2)قالقيسعنإسماعيلعن
الشا@عنهالله

برذوئاركبتلوالمؤمنينأميريافقالوا:بعيرهعلىوهوالناساستقبله

ووجوههم،الناسعظماءتلقاك
رضيعمرفقال

ههناأراكملاعنه:الله

(3)السماء"لىبيده!وأشارههنا،منالأمرإنما

السماءديانمنالأرضلديانويل"عنه:بإسنادهنعيمأبووذكر
يو@

لاوهؤى،علىيقضولملحقباوقضىبالعدل،أمرمنإلايلقونه،

على
(4)

عينيهبينمراةاللهكتابوجعلرهب،علىولارغب
"(5)

(2)

(3)

(5)

)ظ(.فيلي@

سقط
.(@)من

91/1)4(،5363)(18/931)مصنفهفيشيبةابياب@أخرجه 38)(35584).

قدامةواب@7(،1/4)لحليةافينعيمأبوطريقه.ومن
العلوصفةإثمات@ي

1)ص/ 1/6)العلوفيوالذهبي)65(،رقم9(،4 .(152)رقم(06

الذهبي:قال
كالشمسإسناده"

بعدها.لتياعلى""وكذلك)ظ(،فيلي@

المصنففيشيبةأبيوابن)166(،رقمالزهدفيأحمدالإمامآخرجه

(11/5 94)(162 )331(،رقمالمرييرب@علىالردفيوالدرامي4(،3

10/1)الكبرىالسننفيواليهقي طريقه.ومنفيوسمويه7(،1

.(155)رقمالعلوفيالذهبي

صحيح.وسنده
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وقال
(1)

حدثناشيبة:أبيابن
قال:قي@،عنإسماعيلعنوكيع

2قأظ/الشامعمرقدملقا" فقالوأ:بعيره،علىوهوالناساستقجلهب(6

فقالووجوههم،الناسعظماءتلقاكبرذوناركبتلوالمؤمنينأميريا

(2)السماء"لىبيده!وأشارههنا،منالأمرإنماههناأراكمألاعمر:

حدثناالدارمي:سعيدبنعثمانوقال
قال:إسماعيلبنموسى

حدثنا
عمرامرأةلقيتقال:نيالمزيزيدأباسمعتقال:حازمبنجرير

رضيالخطابابن
رضيثعلبة-بنتخولةلها:يقالعه-الله

عنها-الله

لهافوقففاستوقفته،الناسمعيسيروهو
(3)

إليهاوأصغىمنهاودنا

المؤمينأميريارجل:لهفقالوانصرفت،حاجتهاقضتحتىرأسه

منتدريويلكقال:العجوزهذهعلىقريشرجالاتحبست
هذه؟

(4)لاقال:
سمعامرأةهذهقال:

هذهسموات،سبعفوفمنشكواهاالله

حتىانصرفتماالليلإلىعنيتنصرفلملوواللهثعلبة،بنتخولة

حنىإليهاأرجعثمفأصليها،صلاةنيتحضرأنإلاحاجتها،تقضي

سقطالحديثهذا(1)
)مط(،من

المطبوعة.النسخوجمبع

قريئا.يجهتخرتقدم(2)

)ظ(.فيلي@(3)

سقطلا"قال:"قوله:(4)
)ب(.من
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حاجتها"تقضي
(1)

عندعلجبنخليدوقال
رضيالخطاببنعمرخرجقال:قتادة

عخهالله
من

2قأب/بامرأةفإذاالعبديجارودومعهلمسجدا بارزةأ(6

رضيعمرعليهافسلمالطريقظهرعلى
السلا@عليهفردتعنهالله

عكاظ،سوقفيعميراتسمىوأنتعهدتكعمر،ياإيهاوقالت:
تزع

الأيا@تذهبولمعمر،سميتحتىالأيامتذهبفلمبعصاك،الصبيان

سميتحتى
(2)

أنهواعلمالرعية،فياللهفاتقالمؤمنين؟أمير
من

خاف

ومنالبعيد،عليهقربالوعيد
فقا@الفوت،خشيالموتخاف

أكثرتقدلجارود:ا
(3)

رضيعمرفقاللمؤمنين،اأميرعلىلمرأةاأيتها

بترعلىالردوفي)97(،رقم5(،4)ص/لجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه(1)

فيوالبيهفي)26(،رتملمريصيا
2/3)والصفاتلأسماءا (886)رقم(22

هم.ويخر

الذهبيقال
عمر!.يلحقلمالمدنييزيدأبوانقطاع،يهصالح،إسنادهذا"

غيرمنرويوقدالخطاب،بنوعمريزيدأبيبينمنقطعهذا@كثير:ابنقال

مقال.أسانيدهافيعمرعنطرقولهقلت:.@ا.وجإ"

7/2)للبخاريالكبيرالاريخفيانظرها للدولابيلأسماءواوالكى5(،4
(36/2).

"قوله:
سقطسفيت،حتىالأيامتذهبلمثمعمر،

)ظ(.من

وفي"،أكثرتاجترأت":(@)فيو"،أكثرت")ظ(.فيجاء"،أكثرتقد"قوله.

اجترأت@قد"لمديةاتاريخ
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سمعالتيحكيم...بنتخولةهذهتعرفهاأمادعها،"عنه:الله
قولهاالله

واللهفعمرسمواتسبعفوقمن
(1)

أنأحق
لها"@ح

(2)

وروينا":(3)البرعبدابنقال
(4)

أنهالخطاببنعمرعنوجورمن

لهافوقففاستوقفته؟بعجوزفمرالناسومعهخرج
(5)

يحدثهافجعل

(6)لهفقالوتحدثه،

هذهعلىالناسحبستلمؤمنيناأميريارجل:

سمعامرأةهذههذه؟منتدريويلكقال:العجوز،
منشكواهاالله

لحديث.اوذكرسموات.سبعلمحوق

ال@هعبدقول
رضيرواحةبن

عنه:الله

فيلىتعااللهرحمهالبرعبدابنقال
روينا":(7)"الاستيعابكتاب"

اللهعبدأنصحاح:وجو؟من
رضيرواحةبن

لهأمبماإلىمشىعنهالله

)ظ(.فيليس(1)

2/3)المدينةتاريخفيشجهابنأخرجه(2) 94-3 9،57 7،37 74).

سئضعيفخلجدحجر:ابنالحافظفال
الحفظ.

بينالانقطاعوفيه
وفيالخطاب،بنوعمرقتادة

غريبة.ألفاظمته

8)ص/لاسنيعابافي(3) .(3284)رفم4(،9

ع(:ت،)1،في(4)
وحدثنا"."

سفط(5)
.(@)من

سقط(6)
)ع(.من

3)ص/(7) 9،73 98).
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فاقرأصادقاكنتإنلت:فقافجحدها،فلامتهامرأتهفرأتهلها،فنا

فقال:يقرأ،لالجنبافإنالقرآن،

حقاللهوعدبأنشهدت

1قأظ/الكافرينامثوىالناروأن 27)

طافيالماءفوقالعرشوأن

العالميناربالعرشوفوق

ملائكةوتحمله

مسوميناالإله

القرانتحفظلاوكانتعيني،وكذبتبالله،آمنتفقالت:
(1)"

(2)

)ع(:في
"

."انالقرمن

متوعة.بالفافيمرسلة،وحو؟منالقصةهذهرويت

روا@ابنامرأةأنلهاد:اابنعنسلمانلنحمنالرعبدعنوهبابنرواها.

نحوه.له...جاريةعلىرأته

28/1)تاريخهفيعساكرالنأخرجه 14).

أسامةورواه-2
مرسلأ.فذكره..نافععنالليثيزيدبن

بنحسانأبياتمنبيتينذكرلكن(26547)المصففيشيبةآبيابنأخرجه

1)ص/لمتقدمانابت 62).

محمدورواه-3
فذىبلغناقال:الماجشونأخيبنالعزيزعبدعنعبادبن

مرسلة.الفصة

1/2)السيرفيوالذهبي1(،28/21)تاريخهعساكر@يابنأخرجه 38).
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اللهعبدقول
رضيمسعودبن

عنه:الله

حدثناالدارمي:قال
حماد-حدثناإسماعيلبنموسى

أبنيعني:-

رضيمسعودابنعنزرعنعاصمعنسلمة
ما"قال:عنهالله

بين

مسيرةسمائينكلوبينعام،خمسمائةمسيرةتليهاوالتيالدنياالسماء

مسيرةالكرل@يوبينالسابعةالسماءوبينعام،خمسمائة
(1)

خمسمائة

2قأب/الكرسيوبينعام، عام،خمسمائةمسيرةالماءإلىب(6

أنتممايعلموهوالعرش،فوقوعلاجلواللهالماء،علىوالعرش

(1)

عنغزيةبنعمارةعنأيوببنيحيىورواه.4
قدامة

بنمحمدبنإبراهمس

اللهعبدأنحذثهأنهحا@
نحوه.فذكررواحة...بن

.(82)رتملجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه

ليىوللانقطاعهذا،قدامةحاللجهالةضعيفوسنده
رواحة.شاللهوعبدقدامة

محقطعلأدهوالذهبي:قالولهذا
اللهعبدكادقالعكرمةعنوهرامبنسلمةعنصالحبنزمعةورواهه.

لن

مرفوعة.ألفاظوفيهمعناه،فذكررواحة

28/1)عاكرواب@)112(،رقمالإشراففيالدياأبيابنأخرجه 16)

هما.وغبر

المتن.مكرالإسنادضعيفمرسلحديثوهو

تميجرعدموهي.ظاهرةنكارةوفيهامختلفة،والفاظهامراسيل،كلهاتلت:

بينبيةلراالصحابيةلمرأةا
الكريملقرآدوالشعرا

ا

سقط
)ب(.من
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التجارةمنبالأمرليهمالعبدإن"عنه:خيثمةعنالأعمشوروى

فيقولسموات،سبعفوقمنإليهاللهنظرلهتيسرإذاحتى)2(،الإمارةأو

"فيصرفهقال:عنه،اصرفه"للملك:

وقال
(4)

اللهعبد
مسعود:بن

ونورنهار،ولاليلربكمعندلي@"

منيويمكلمقداروإنوجهه،نورمنالسماوات
ائنتااللهعندا

(1)

(2)

(3)

(4)

9،81)731،رقمالمرييبثرعلىالنقضفيالدارميأخرجه الردوفي1(،1

9/2)الكبيرفينيوالطبرا)18(،رقملجهميةاعلى وأبو)7898(،رقم(28

وغيرهم.(279)رقمالعظمةفيالثيخ

حمادعنطرقمن
سلمةبن

به.عاصمعن

الدهي:قال
صحيحإسناده"

1/6)العلو"، .(157)رقم(17

2)ص/لشرعلىالنقضحاسيةراجعاختلافبعضهاديطرقوله 2،32 2،)4

1/4)العلووحاشسة 2

ع(.ت،ب،)أ،في
"رةشال!ا"

.(1219)رقمواللالكائي)08(،لجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه

الحناطشهابأبيطريقمن
به.الأعمشعن

الذهبي:قال
قويبإسناداللالكائيأخرجه"

1/6)العلو" 24).

صحيح،.لإسناد"سيأتيكماالمؤلفعنهوقال
وأبواحمدالإمامقالهمسعودابنمنيسمعلمالرحمنعبدسخيثمةلكنقلت:
ط

3
منقطع.لإسنادفاوعليه،ازي.لرا
فقط.)ظ(الظاهريةالنسخةمنبعدهوالذيلحديثاهذا



فينظراليوم-أوالنهار-أولبالأمسأعمالكمعليهفتعرضساعة،عشرة

فأولذلك،فيغضبهيكره،مابعضعلىمنهافيطلعساعات،ثلاثفيها

فيسبحهعليهم،يثقلويجدونهالعرش،يحملونالذينبغضبهيعلممن

وسرالعرشيحملونالذين
العرشادقات

(1)
لمقربونالملائكةوا

إلاسمعهإلاشيءيبقىفلاالقرنفيجبريلوينفخالملائكة،وسائر

الرحمنيمتلئحتىساعاتثلاثفيسبحونهلجن،واالإنسالثقلين:

ثلاثفيهافينظرالأرحام،فيبمايؤتىثمساعات،ستفتلكرحمة،

يزالعزهوإلاإلهلايشاء،كيفالأرحامفيفيصوركمساعات،

تعفتلكالحكيم،
ثلاثكلهمالخلقأرزاقفيينظرثمساعات،

قرأ:ثمعليم،شيءبكلإنهويقدر،يشاءلمنالرزقفيبسطساعات،

هذاالله:عبدقالثم2،9الرحص/أ@فىشآنهويوو@ؤ
وشأنشأنكممن

لى"وتعاتباركربكم

حدثنا:(3)الدارميسعيدبنعثمانرواه
ثناإسماعيلبنموسى

أبيالزبيرعنسلمةابنهو:حماد،
(4)

عبدأدلهبنأيوبعنالسلامعبد

في)ط(ناسخقال(1)
العظمةلعله"لحاشح@ة:ا

)ص/يجهتخرتقدم(2)
"2).

2)ص/المريسيبشرعلىالنقضفي(3) 6،62 الكلاموتقدم)411(،رقم7(،6

)ص/02(.علبه

")ظ(:في(4)
عن

"
خطأ.وهو



مسعود.ابنعنالفهري

عنإدريسبنالحسينورواه
خالد

بنعبادعنأبيهعنالهياجبن

مسعود:ابنعنمعدانعنالحارثبنجعفرعنكثير
ليسربكمإن"

2قأظ/السمواتوإنليل،ولانهارعنده رنومننوزامملوءاتب،7

أعمالمنهافترفعساعة،عشرةاثنتاربكعنديوماوإنالكرلصي،

أولن@ذلك،فيغضبهيكره،مافيهافيرىساعات،ثلاثفيالخلائق

له،فيسبحونعليهميثقليرونهالعرش،حملةبغضبهيعلممن
وتسسح

ساعاتثلاثفيالعرشسرادقات
فتلكالنهار،من

تسع
ثمساعات،

يشاء؟لمنالمدةويجعليشاء،مافيهافيخلقدابةكلأرحامإليهيرفع

في
ساعاتلأثل

مسعوابنتلاثمساعة،عمئرةاثنتافتلكالنهار،من
د

هذا9،،2الرحمى/أ@شآنفىهويؤو@فىالاية:هذه
تباركربناشأنمن

لى"وتعا
(1)

عنإدري@بنلحسيناالسلسلة.هذهلأنباطل،حديثهذا(1)
خالد

عنالهياجبن

البواطيل،هذهتبعةيتحملفيمنواختلفباطلة،كثيرةأحاديثعنهاخرجأبيه-

اتركوداود:أبوولاللحديث.امروكحمد:ألإماماقالبسطام،برهياجفقيل:

اوقالبثيء.لي@حديئه،
عنلموضوعاتالأيرويحان؟بن

ويخالفلثقات،ا

بهالاحتجاجساقطفهوالثقات،عنيرويهفيماالأنبات
(3/96)المجروحين"

وعنده
"لموضوعاتا"بدل"لمعضلاتا"

التهذيبفيلمزيانقلهاالتي

("3/3 بريحيىوقالويخره.الذهليووثقه9(،5
لهروي:اأحمد

"

انكرماكل

.3لحااقالوبمعخاهلأ،ثقةنفسهالهياجنف@خالد،ابنهحهةمنفهوالهياج،على
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ال@هعبدقول
رضيعباسبن

عنهما:ال@ه

اللهعبدذكر
بن

أحمد
فيحنبلبن

"السنةكتاب"
لسعيدحديثمن

رضيجبيرابن
ذاتفيتفكروأولالثيءكلفيتفكروا"قال:عنهالله

فوقوهونور،الافسبعةكرسيهإلىالسجعالسمواتبينفإنالله،

"ذلك

وفي
الدارميسعيدبنعثمانكتابو""سفيانبنلحسنامسند"

"
من

رضيعباسابناستأذن"قال:ذكوانحدثهأنهمليكةأبيبناللهعبدحديث

عائشةعلىعنهالله
رضي

ناءأحبكنت"لها:فقالتموت-وهيعنها-الله

فوقمنبراءتكاللهوأنزلطيئا،إلايحبك@يماللهرسوليكنولم@شي@،النبي

أدتهمساجدمنمسجدليسفأصبحالأمين،الروحبهاجاءسموات،سجع

طريقمن(16)رقم9(،5)ص/العرشفيشي@ةأبيبنعثمانبنمحمدأخرجه

صالطحاناللهعبدخالدبن
به.عطاء

فينيلأصبهاااليخأبووأخرجه
اقرعي@فيليوالأصبها2(،2)2،رقمالعظمة

ديوالميهقي)866(،رقموالترهيب
ردموالصفاتلأسماءا

وغيرهم(18،6887)

عنعاصمبنعليطريقمن
عطاء

عاسالنعرجيربرسعيدصالساثبلن

لور".آلا@لسحة"بدلنور"ألف"الطحان.خالدوقالعاصم،ب@لعلي

وسماعاختلط،قدكانعطاءقلت!
عا@لنوعليباخرة،منهالطحانخالد

لحديث.اضسيف

لقالحجرابنأثبتهلأثروا
13/2)الفتح@ي جد"وس@دهموقوف،"(62
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تتلىوهيإلافيهيذكر
(1)

النهار"وآناءالليلآناءفيه

الطبريوذكر
(3)

في
"

شرح
أبيعنسفيانحديثمن:"السنة

ةقالبالقدر،يكذبونناشاإنعباس:لابنقيلقال:مجاهدعنهاشم

كاناللهإن)4(،لأنضونهأحدهمبشعرأخذتلئنبالكتاب،يكذبون

(1)
التخريج.ومصادرالشخباقيمنوالمثبتا،تبكى،")ب(.@ي
3)ص/لمريصيابشرعلىالردفيالدارميأخرجه(2) فيوأحمد)831(،رقم1(،0

3)6942،المسد 2 فينيوالطبرا2(،17)رقملمحتضرينافيالدنياأليوابن2(،6

وغيرهم(132)(5/65)مسندهيعلى@يبووا1(،7830)(1/039")لكيرامعجمه

اللهعبدصطرقمن
)وبعضهمبهدكوانعنمليكةألىعنخثيمب@عثمانبن

ذكوان(ةيذكرلم

ابناستأذنقال:مليكةأليابنعنعثمانبنومحمدسعيدعمرسورواه

نحوه.فدكرعباس..

5(،2/4)لحليةافينعيمأبووذكره)6744(،صحيحهفيالبخاريأخرجه

سعدوابن
بنعمرطريقمنوالبخاريسعدابنوعد3(،10/7)الطبقاتفي

سعيد
السماء"منعذركونزل"

وسرحاللالكائي.هو(3)
وانظرلجماعة.واالسنةأهلاعتقادأصولشرحهو:النة

1)066،قمبرلأثرا 2 23).

لاخذثهةأيلمهملة،ابالصاد"لأنصوئه"لمصادر.ابعضفيولأقطعئه.أي.(4)

ناصيته.بشعر
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الخلقفخلقشيئا،يخلقأنقبلعرشهعلى
(1)

مطدكت@
إلىئنىهو

منهفرخقدأمرعلىالناسيجريفإنماالقيامة،يوم
(2)"(3)

بنإبراهيمأخبرناراهوية:بنإسحقوقال
أبيهعنأبانبنلحكما

أتئهغوعنضتفهتمومقأيذيهتمبينتنلأشنهر)ثملى:تعاقولهفيعكرمةعن

رضيسباسابنقال7(،1الأعراف/1الآية@للهتم...يثطوعن
لمعنهما:الله

اللهأنعلمفوقهم،منيقول:أنيستطع
من

(4)

فوقهم
"

(5)

(5)

كذا
طريقمناللالكائيعند(66)الأولوالموضعالخطجة،النسخجميعلي

"الآخر.الموضعفيلكنعبيد؟بنيعلى

القلم
"

لكار9الأخرى؟المصادروفي

القلمخلقماأول
بنمحمدووالمراريوكغرواه:هكذا"،لخلقافخلق"بدل"

أعلمواللهلصواب.اوهووغيرهمكثير

قدأمبرعلىالناسيجريفإنما"قوله.
فرع

)ط(.فيليم@"مه

)77،رقمالقدر@يبيوالمريا)44(،رقملجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه

(489)والقدرالقصاءفيوالبيهقي1(،29/0)تفسيرهفيوالطبري8(،7

به.الثوريسفيانعنطرقمن

رضيعباسابنعنئابتوهوطرق،وله
عنهما.الله

)ظ(.فيلي@

2/5)مشدهفيراهويهبنإسحاقأخرجه العالةالمطالبفيكما(3011)(68

3/3)لاعتقاداآصولشرحفياللالكاتيأخرجهطريقهومن 6(،16)رقم(97

.(63)رقمالعلوصفةإثباتفيقدامةوابن

بنإبراهيمفيهجذا،ضعيفوشده
بثيء،-لي@معي@؟ابنقالأبان.بنلحكما
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عاثشةقول
رضي

عنها:ال@ه

حدثناالدأرمي:قال
أسماءبنجويريةحدثناإسماعيلبنموسى

عائشةقالتيقول:نافعاسمعتقال:
رضي

"عنها:الله

اللهوايم
إني

لقتلته-قتلهأحبكنتلولأخشى
اللهعلمولكنعثمانتعني

من
(2)

(3)"قتلهأحبلمأنيعرشهفوق

رضيلمؤمنيناأمجحشبنتزينبقول
عنها:ال@ه

فيثبت
1قأب/"الصحيحين" رضيأنسحديثمن(27

عنهالله

عهسكتواالبخاري.وقالبثقة.لي@

بنإبراهيمحديثالذهبي.قاللهذاو
افذكرهالضعفاء.أحدأبان.لنلحكما

1/8)العلو 25).

عنالعدنيعمرب@حمصورواه-
"بلثظبه،أبانب@لحكما

منيقل.ولم

فوقهممنترلالرحمةلأنفوقهم،
".

8/1)تفسيرهفيالطبريأحرجه محمععمربنحفصضعيف،وسنده(37

ضعفه.على

"قوله

.(@)فييى"،عثماندعني.

فقط.)ظ(من

صحيحوسنده(83)رقم7(،4)ص/لجهميةاعلىالردفيالدارميأخرحه

عرعروةورواه
موطنفيهولي@"لقتلتقتلهأحببتلووالله"وفيهمطولأعائ@تمة

جامعهفيومعمر)841(،رقمالعبادأفعالخلقفيالبخاريأخرجهالساهد

(11/4 ديوالطبرالي)76902(،(47
.(0231)رقمالثاميينمس@د
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زوجكن"وتقول:مج@النبيأزواجعلىتفخرزينبكانتقال:

وزوجنيأهاليكن،
الله

(1)"سمواتسبعفوقمن

أنهاعنهابإسنادالعسالوروى
(2)

الرحمنزوجنيكتقول:كانت
(3).-

"عمتكابنةوأنابذلك،السفيرجبريلكانعرشه،دوومن

رضيالباهليأمامةأبيقول
:(5)عنهالله

"قال:وأخزاهسمواتهمنوأخرجهإبليساللهلعنلماقال:
رب

سمومنوطردتنيولعنتنيأخزيتني
2قأظ/وعزتكوجوارك،اتك أ(8

تباركالربفأجابه)6(،أجسادهافيالأرواحدامتماخلقكلاغوين

":(7)فقاللىوتعا
تيوعز

(1)
أنلوعرشيعلىوارتفاعيليوجلا

علىعرسهوكاد"لا@.(22)التوحيد،(10")فيصحيحهفيالبحاريأخرجه

(69)ص/ليتقدموقدصحيحه،فيمسلميخرجهولم)4896(،رقمالماء"

للحاري.لمؤلفاعزاهوقدلحديتاهذا

ب،)أ،في
ع(.ت،

"

وفي
"العسالرواهتقول.....كانتلغيرهمالفط

ع(ت،@،)أ،من

صفهإثاتفيقدامةوابن(6777)(4/27)المستدركفيلحاكماأخرجه

هدأبيلنداودطريق:من.(17)رقم7(،9)ص/الحلو
فذكره.الشعيعن

سل.مروهذا

عائثةقولقبلأمامةأبيقول)ظ(فيوقع
رضي

عنهماال@ه

دأجسا"ةع(ظ،ت،)1،في

هم
".

)ب(.فيلي@
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إلاعمرهمنيبقلمثم)2(،خطاياوالأرضالسماءملأحتىأذنبعبدي

@حسناتكلهاسيئآتهوبدلتلغفرتها،ذنوبهعلىفندمواحد،نفمى

وارتفاعيليوجلاتيوعزولفظه:!مرفوعا،لمتناهذاروىوقد

"فذكرهعبدي...أنلو
(4)

عندرا@عنلهيعةابنورواه
(5)

الخدريسعيدأبيعنلهيئماأبي

رضي
أبرعلاوعزنكقال:الشيطانإن"قال:ك@اللهرسولأنعنهال@ه

تيوعزالرب:فقالأجسادهم،فيأرواحهمدامتماعبادكأغوي

مكاوارتفاعوجلالي
استغفرونيماأكفرأزاللاني:

"

(4)

"ت(.)أ،في

بعرتي
".

ع(ظ،)ب،في
"خطاياه"

أمامةأبيقولم@عليهأقفلم
رضي

عنه.الله

آلهوالمثمهور
11/2)جامعهفيمعمرأخرجهقلابة:أبيعن 75)،33(0،)2

تالعي.قلابةوأبوهما،وعيرا("45)الزهدليلمبارداوابن

مر@وعا.عليهأقفلم

1/4)لحهميةاتلبيسيانفيتيمجةاصالإسلامشيحذكرهوقد وعزاه(53

الترمذي.مطوعةفيأجدهولمللترمذي.

قوله
"

"

عندزاج
"

فقط.)ظ(من

(093)@دهفيحميدبنوعبد1(،2371)رقم(71/337)أحصدأخرجه

2/5)المسندفييعلىوأبوالمنتخب، الأسماءفيوالبيهقي)9931(،(30

شرحفيوالبغوي)562(،رفملصفاتوا
2/4)السنة وغيرهم.-(1293)(18
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:(1)أجممعينعنهراللهكهررفيالممعابةقول

فيالأمويسعيدبنيحىقال
ابنعنالبكائيحدثنا:"مغازيه"

الأجيردبنسعيدعنسنانبنيزيدحدثنيقال:إسحاق
(2)

عنالكندي

(2)

فذكره.الحدريسعجدأبيعنالهجثمأبيعندراجعنلهيعةابنعنطرقمن

"لفظة:فيلهيعةابناضطربلكن

الأسودأبوعنه.فذكرها"،مكاليوارتفاع

عنه؟يذكرهاولمسعيد.بنوقتيبة
إسحاق.بنويحىالأشبموسىبنحسن

بنعمروورواه-
"يذكرولمفدكرهبهالهيتمآبيعندزاحعنلحارثا

وارتفاع

."مكاني

4/2)المستدركفيلحاكماأخرجه 90)(7672).

اللهعبدوتخاليطاوهاممنوهيمحفوطة،غيراللفظةهذهأنعلىيدلوهذا
بن

لهبعة.

بنالليثورواه-
سعد

المطلبلىموعمروأبيبنعمروعنالهادبنيزيدعن

"يذكرلموفذكره،لخدرياسعيدأبيعن

وارتفاع
مكا

لي
".

17/3)أحمدأخرجه الأوسطفيليوالطرا))763311(،1(،1244)(44

(6/2 فييعلىوأبو1(،779)رقم(3/0061)الدعاءوفي)8878(،(84

وغيرهم.(4/13)لحليةافينعيموأبو1(،273)مسنده

عمرووكانلخدري،اسعيدأبيمنعمروسماعيعلملالكنثقات،ورجاله

منيسمعولممالك،بنأنسمنسمعالتابعينعغارمنوهومراسيل،صاحب

موسىأي
لأشعري.ا

فقط.)ظ(من

د،.لأجرا"ظ(:ب،)1،في
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الكنديقيسبنالعرس
(1)

رضيعميرةبنعديعن
قال!عنهالله

هوفإذا"فيها:وقالطويلة-قصةفذكر@لمجت-النبيلىمهاجرا!خرجت

ومن
السماءفيإلههمأنويزعمونوجوههم،علىيسجدونمعه

(2)"وتبعتهفأسلمت

:(3)تعالىاللهرحمهوالتابعينأقوالذكر

ال@ه:رحمهمسروققال

بنعليقال
عائشةعنحدثإذامسروقكان:(4)لأقمرا

رضي
الله

رضيالصديقبنتالصديقة"قال:عنها،
حبيبحبيبةعنها،الله

الله

"سمواتسبعفوقمنالمبرأة@@ي@،

(2)

(3)

(5)

"قوله:من

سقطهناإلى"سنانبنيزيدحدثني
)ت(.من

قدامةابنأخرجه
طريق.من(7)رقم(7،879)ص/العلوصفةإئباتفي

مطولا.بهالأموي

الذهيقال
1/3)العلو"غريبحديثهدا" 2

"ة)ظ(في

رضي
الله

ع@هم

قملأرا"ة)ظ(في

2/2)والتفريقلجمعاأوهامموضحفيلخطيبااحرجه 4،82 وأبن9(،4

1)ص/العلوصفةإئباتفيقدامة .(68)رقم0(،6

مثله.فذكربهالاقمربنعليعنلجرارامسعودأبيطريق.من

لحديث،امتروكلمساور،اأبيبنلأعلىاعبدهولجرارامسعودألوقلت:

محمدتابعه.بلبهيتفردلمأنهإلا
بلفظ.بهالأقمربنيرعنجحادةبن



2قأظ/قول تعالى:اللهرحمهعكرمةب(8

سلمةقال
حدثناشبجب:بن

بنإبراهيم
أبيقال:لحكم،ا

(1)مثلهعلىمستلقرجلبينماقال:تعالى،اللهرحمهعكرمةعن

في
شفتيهيحركلمنفسه-فيفقالالجنة،

(2)
2قأب/ يأذناللهأنلوب(-7

قابضينجنتهأبوابعلىوالملائكةإلايعلمفلملجنة،افيلزرعتلي

لكيقولله:فقالواقاعدا،فاستوىعليك.سلامفيقولون:أكفهم،على

يقولالبذر،هذامعنابعثوقدعلمته،قدنفسكفيشيئاتمنيتربك

(1)

2)

"اللهح@ي@جةالصديق،بتسماوات،سبعفوقمنالمبرأةالبريئة

4/1)الأوسطفيالطبرانيأخرجه 18)(5411)

ع@الضحىأليصثالتأبيبنوحبي@مرةبنوعمرولأعمشاورواه.-

"يذكرولمفذكرهمسروق
سماواتسبعفوقمن

سعدابنأخرحه
عد)روايةالعللأحمد@يوالإمام6(،1/6")الطبقاتلي

02)رقم(2/114)الله( 2/3)الأوصطفيالمحذروابن4(،8 91)(092،)1

23/1)الكبيرفينيوالطبرا وغيرهم(289)(81

صحبح.ولسده

بنشعيبورواه-
يقلولمفدكره،مسروقكانقال:الئمجيعامرعنلحبا@ا

"
."سماواتسبعفوقمن

23/1)الكبيرفينيالطبراأحرجه 3ر(81
أمالهفيسمعونوابر9(،2")

صحيح.وسنده4(،1/6")سعدوابى)76(،

جمع
4/2)النهايةانطر:الفراش.وهومثال، 95).

سقط
كذا!:"يحرك"علىالناسخوكتب)@(،من
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لجبالاأمثالفخرجوخلفه،يديهوبينوشمالايمينافألقىابذر.:(1)لك

الربلهفقالوزاد،تمنىكانماعلى
(2)

ادم،ابنياكلعرشه:فوقمن

يشبعلاادمابنفإن
"

تعالى:ال@هرحمهقتادةقول

حدئناهلالأبوحدثناإسماعيلبنموسىأخبرناالدارمي:قال

ربيا"إسرائيل:بنوقالتقال:قتادة
فيونحنالسماءفيأنت

رضيتإذا"قال:وغضبك؟رضاكنعرفأنلنافكيفلأرض،ا

عنكم
@خياركم،عليكماستعملت(4)

عليكماستعملتغضبتذا

ركماشر
"

لقط.)مط(من

خطأ.وهوأيوب(،")ب(:في

العلوصفةإثباتفيقدامةوابنمطولا،(3/334)لحليةافينعيمأبوأخرجه

.(69)رقم

بنإبراهيموفيه.
جذا.ضعيفالعدني:لحاسما

1/8)العلوبذاكلي@إسنادهالذهبي:اقالولهذا 95).

"ت(؟)1،في

عليكم،.

.(87)رقم9(،4)ص/لجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه

الذهبي:قال
."قتادةعنثابتهذا"
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تعالى:اللهرحمهالتيميسليمانفول

فيخيثمةأبيابنقال
:(1)قالمعروفبنهارونحدثنا:"تاريخه"

أينسئلتلوقال:التيميسليمانعنالتيميصدقةعنضمرةحدثنا

السماء"فيلقلت:الله؟

تعالى:اللهرحمهالأحباركعبقول

بنالليثقال
خالدحدثنيسعد:

هلالأبيبنسعيدعنيزيدبن

عنحدثهأسلمبنزيدأن
عطاء

فيوهوكعبارجلأتىقال:يساربن

عنحدثنيإسحاقأبايافقال:نفبر،
فقالقوله،القومفأعظملجبار؟ا

ثمعلفا،ازدادلماعاكانوإنتعلم،جاهلأكانفإنالرجل،دعواكعب:

ثممثلهن،الأرضومنسمواتسبعخلقاللهأنأخبرككعب:قال

ماجعل
بينكماسماثينكلبين

مثلوكثفهنوالأرض،الدنياالسماء

ظ(.)أ،@(1)

عنتعليفا.(64)رقم5(،2،42)ص/العبادافعالخلقفيالبخاريأخرجه(2)

لا.مطوبهضمرة

إثباتفيقدامةوابن)176(،رقمالاعتقادأصولشرحفياللالكائيوأخرجه

1)ص/العلوصفة .(75)رقم5(،6

فذكره.بهمعروفبنهارونعنخيثمةأبيابنطريقمن

صجح.وسنده
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(1)"فوقهعليهفاستوىالعرشرفعثمذلك،

بننعيموقال
يزيدبنيونسعنالأمويصفوانأبوأخبرناحماد:

التوراةفياللهقالقال:كعبعنالمسيببنسعيدعنالزهريعن
"

أدبرعرشيعلىوأناخلقي،جميعفوقوعرشيعبادي،فوقاللهأنا"

أمور
(2)

فيولاسمائيفيعباديأمرمنشيءعلييخفىلاعبادي،

كلمرجعوإليأرضي،
(3)

علمي،منعليهمخفيبمافأنبئهمخلقي،

ليالئيئوآبو)88(،رقم9(،4)ص/لحهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه(1)

6-2/061)العظمة (234)رقم(12

هماكلاسفيان(لنويعقوب)الدارمي
وزادابمثله،بهالليثعنصالحأبيعن

الأطيط.فيجملةعليه

2/4)تفشرهليحاتمأبيابنوأخرجه 9،24 )يع@ي.أليحدئا(2608)(93
ألا

عنالليثعنصالحأبيعنالرازي(حاتم
خالد

أبيلنسعيدعنيريدبن
يذكرولممطولأ،مثلهدذكرفقالالعلو:ذكركعباأنغفرةلىموعمرعنهلال

الأطيط.جملة.

لسئبلبمتهم؟هوومالينوه،صالحوأبونظيف،والإسنادالذهبي.قال

1/8)العلو"الحفط 65).

ضعيف.غفرةمولىوعمرقلت.

سياتي.كماالمؤلفإلسادهصخحوالأئر
سقط(2)

)ب(.من

ت(.)أ،من(3)
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شئتلمنأغفر
بعقابيشئتمنوأعاقببمغفرتي،منهم

"

تعالى:ال@هرحمهمقاتلقول

فيالبيهقيذكر
1قأظ/الأسماء" بكيرعن:"والصفات(29

(2)
بن

2قأب/بلغناأقال:أمقاتلعنمعروف عزقولهفيأعلم-واللهأ(-8

لأول:ا3،،لحديد/ا1لآيةاال@ثاطن...ولظفرواؤآلاخرلاؤلا)هووجل:

والباطن:شيء،كلفوقوالظاهر:شيء،كلبعدوالاخر:شيء،كلقبل

شيء"كلمنأقرب

شيبكلوهوعرشه،فوقوهووقدرته،بعلمهالقربيعني:وإنما
"

(7ة/المجاددمعهز@1هو)إلالى:تعاقولهفيعنه:لإسنادا

نجواهم،فيعلم@عليمشئءكذلاللهن@قوله:وذلك)4(،بعلمهيقول:

(2)

(3)

(4)

2/6)العظمةفيالشيخأبوأخرجه 2،56 لعيمأبوطريقهومن)442(،رقم(26

بننعيمطريقمن(7/6)الحليةفي
به.حماد

صيأتي.كمالمؤلصواوالذهبيالدينناصرالنإسنادهصخحوالأثر

خطأ.وهوبكر""ط(:)ب،لي

2/3)والصفاتالأسماءفيالبيهقيأخرجه وفي)019(،رقم(42
خالدسنده

والتعديللجرحامجهولالرازي.حاتمأبوفيهقالاليشكريصالحبنيزيدابن

(1147).

."علمه"ظ(:ب،)أ،في
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عرشهفوقوهوشيء،بكلالقيامةيومينبئهمثمكلامهم،ويسمع

معهموعلمه
"(1)

تعالى:اللهرحمهالضحاكقول

بكيرروى
(2)

من)ماي@رتعنهحيانبنمقاتلعنمعروفبن

"قال:الآية.@وفرسادسهم...إلانهس!ولارابعهزهوإلاثنثةثخرى
هو

معهموعلمهالعرشعلىوجلعزالله
"

جملة:التابعينقول

والتابعونكناقال:الأوزاعيلىصحيح!بإسنابالبيهقيروى

السنةوردتبماونؤمنعرشه،فوقذكرهلىتعااللهإننقول:متوافرون

به
(4)

صفاتهمن

(5)

السابفة.العلةوفه(910)البيهقيأخرجه

وهوبكر"")ت(:في
خطأ

اللهعبدأحرحه
2)ص/الصسائلفيداودوأبو)295(،السنةأحمد@يبن 6،)3

7/1)التمهيدفيالبرعبدوابن2(،28/1)تمسيرهفيوالطبري والبيهقي9(،3

وغيرهم.(909)رقموالصماتالأسماءفي

الذهي:قال
عبدبنعمروأبوبطة،ابناللهعبدوأبوالعسال،أحمدأبوأخرجه"

إمامثقةومقات@/جيدة،باسانبدالر
1/9)العلو" .(326)رقم(18

")أ(:في
"الةبه

والتأخير.التقديملىإكئسارة!)م(علامةعليهاالناسخووضع

3ر(2/430)والصفاتالأسماءفيالبيهقيأخرجه
في-نييبررظوا)568(،
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الإسلام:شيخقال
جهم،ظهوربعدهذاالأوزاعيقالوإنما"

الناسليعرفلصفاته،فيوالناعرشه،فوقوجلعزاللهلكونلمنكرا

(1)"قولهبخلافكانالسلفمذهبان

فيالبرعبدبنعمرأبووقال
والتابعينالصحابةعلماءالتمهيد":"

من)مايحوتلى:تعاقولهتأويلفيقالواالتأويل؟عنهمحملالذين

علىهو7،:لمحادلة/ا1@سهتم...فرسادلابعهؤولاخسة!رهوإلاثنثةنخرى

بهيحتبئأحدذلكفيخالفهمومامكان،كلفيوعلمهالعرش
(2)"

تعالى:اللهرحمهالبصريالحسنقول

عنالهذليبكرابوروى
شيءليس"قال:لىتعااللهرحمهلحسنا

سبعةربهوبينوبينهإسرافيل،منإليهأقربالخلقمنربكعند

ورأسههؤلاء،دونسرافيل@عام،خمسمائةمسيرةحجابكلحجب،

.(73)رفم(1/80)لمناكيروالأباطيلا

شبخوقال
والذهبي:تيميةابنلإسلاما

تلبي@يانانظر:صحيح،إسناده"

1/2)الجهمية 7

حجر:ابنوقال
فذكره.جيد"بسندالببهقيوأخرج"

6/2)التعارضدرءانظر: 1/1)لحفاطاوتذكرة2(،6 8،11 13/0)الباريوفتح2(،8 64).

.(5/39)الفتاوىمجموعفيكمالحموية-االفتوىانظر.

ع(:ت)1،في
."لهبقولأ

7/1)الخمهيدانظر: 3،81 39).
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"السابعةتخومفيورجلاهالعرشتحت

تعالى:ال@هرحمهديناربنمالكقول

اللهعبدحدثناالسراج:العباسأبوذكر
حدئناقالاوهارونزيادأبيبن

الصديقينإن"يقول:ديناربنمالكسمعتقال:جعفر،حدثناقال:سيار

خذوا@،"يقول:ثم"،الاخرةلىبهم!قلوطربتالقرآنعليهمقرئإذا

فيقرأون
(2)

وكان)3(،عرشهفوقمنالصادققوللىاسمعوا!"ويقول:

منوغيرهديناربنمالك
2قأب/يذكرونالسلف اد@ابن"الأثر:هذاب(8

وأتحببلي،صاعد!وشركنازل،إليكخيري
(4)

وتتبغضبالنعم،إليك

(1)

(4)

قدامةابنأخرجه
1)ص/العلوصفةإثباتفي 6،11 .(70)رقم2(،6

فذكره.الحسنعنالهذليبكرابيعنبشربنإسحاقطريق.من

بنمسلمفرواهإسناده،-فيخولفوقدبالكذب،متهمبشر:بنوإسحاق
خالد

مطؤلا.فذكرهقال:ليلهذابكرأبيعنالزنجي

2/6)العظمةفينيالأصبهاالشيخأبوأخرجه 8،66 .(278)رقم(87

لذهبي:اقالبالصواب،أشبهوهذاقلت:
.(291)رقم(2/870)لعلوا"وا؟بكرأبو"

بالراي.يعلملاممالكنهقوله،منلأنهيضزهلاهذاقلت:

فيقرا"،"العلو.صفةإثباتلحليةافي

فينعيمأبوأخرجه
2/3)لحليةا قدامةوابن8(،5

العلرصفةإئباتفي

1)ص/ به.السراجالعباسأبيطربقمن(71)رقم2(،6

لين.فيهالعنزيحاتمبنسئارفيهقلت:

."لأفاتحئب)ظ(:في
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قدكريمملكيزالولابالمعاصي،إلي
قبيحبعملمنكلي!(1)عرج

"(2)

2قأظ/اللهرحمهحمنالرعبدأبيبنربيعةقول مالكشيخب،9

تعالى:اللهحمهرأنسابن

قولهعنربيعةسثلقال:عيينةابنعنأبيهعنادمبنيحمىقال

قال:استوى؟كيف5،،أطه/اشتوى@اتعرشعلىلرخمقلالى:تعا

الرسالة،لىتعااللهومنمعقول،غيروالكيفمجهول،غيرالاستواء

"التصديقوعليناالبلاع،ع@الرسولوعلى

"وصوابه:النسخ!،فيكذا

يعرج
قد"بدل"

عرج

فيالدنياأيابن@أض
مالكعن(43)رقمالثكر،"

كيوأبو.جمديار.بن

بنو@عن(4/31)لحليةا
لنحوه.@ذكرهالكتب..بعضفيقرأتقالا:منسه

قدامةابنوعه(665)رقمالأصولشرحفياللالكائيأخرجه
العلوصمةإثباتفي

(1/1 6/2)التعارضدرءفيكماالشةفيوالخلال)47(،رقم(64 64).

عيينةالنعنادمبنيحيىعنالقطانيحيىبنمحمدبناحمدطريقمن

صحيح.وسندهفذكره.

محمدورواه
رجل...فسألهربيعةعدكتقاد:عييةبنسفيانعنثيربن

والسؤالواج@،بهلإيمافىوامعقول،كيروالكيفمجهول،غيرلاشواءافقال:

.(322)رقم(2/191)العلوفيالذهبيأخرجهلدعةإ،عه
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:(1)تعالىال@هرحمهالكواءبنال@هعبدقول

فيلىتعااللهرحمهعساكرابنالقاسمأبولحافظاذكر
"تاريخه"

بنهشامعن
له:فقالمعاوية،علىالكواءبنأدلهعبدقدمقال:سعد

قال:شتى.ويدبرونمعايقاتلون"قال:البصرة؟أهلعننيأخبر

وأوقعهصغير؟،فيالناسأنظرقال:الكوفة؟أهلعننيفأخبر
(2)

في

الفتنة،علىالناسأحرصقال:لمدينة؟اأهلعننيفأخبرقال:كبيرة.

قال:آكل،لقمةقال:مصر؟أهلعننيفأخبرقال:عنها.وأعجزهم

كناسةقال:لجزيرة؟اأهلعننيفأخبر
عننيفأخبرقال:مدينتين.بين

فأخبرنيقال:خرزة.شيءكلمنفيهاوليدة،قلادةقال:الموصل؟أهل

قال:شيئا،فيهمأقوللاالمؤمنينأميرجندقال:الشام؟أهلعن

وأعصاهلمخلوقالناسأطوعقاللتقولن.
(3)

يحسبونولالخالق،

للسماءساكئا"

وعاودلخوارج،امذهبعنرجعثملخوارج،ارؤوسمنكاناليشكري،هو(1)

رضيطالبابيبنيرصحبة
)94،(.الميزانلسانعه.الله

لى.أولمئبتوا"،وأوقفهم")ظ(:في(2)

ع(:)تفي(3)
لى.أولمئبتوا"وأعصاهم"

1/3)تاريخهفيعساكرابنأخرجه(4) 5،)9(27/0 21).

بنهثامعنالأصمعيعنالمنقرييحىبنزكرياطريق:من
سعد

ثيخعن

بنهامحدثالذيالشيخإبهاموفيهفذكره،قدم.قال؟
سعد.



جمللأالتابعينتابعيأتوال
(1)

تعالمحه:اللهرحمهو

اللهعبدقولذكر
بن

الله:رحمهلمباركا

بنعليلىإسناد!بأصحوغيرهموالبيهقيلحاكمواالدارميروى

اللهعبدسمعتقال:شقيقبنالحسن
بأنهربنانعرفيقول:المباركبن

منبائن)2(،استوىالعرشعلىسموات،سبعفوق
نقولولاخلقه،

"لجهميةاقالتكما

السابعةالسماءفيقال:ربنا؟نعرفكيفقلت:"اخر:لفظوفي

"لجهميةاقالتكمانقولولاعرشه،على

بنعليحدثناالبزارالصباحبنلحسناحدثناالدارمي:قال

ربنا؟نعرفكيفله:قيلقال:المبارك،ابنعنشقيقبنالحسن

)ظ(.فيلي@(1)

سقط(2)
)ظ(.@

بناللهعبدأخرجه(3)
فيأحمد

آفعالخلقفيوالبخاري)895(،)22(،رقمالشة

وفي)261(،رضلجهميةاعلىالردفيوالدارميتعليقا،(15)ص/العباد

صحيح.وسنده.(33)رقمالمربيكرعلىالنفض

صححه:والأثر
القيم.وابنوالذهبيتيميةابنالإسلامسيح

.(209)رقم(2/533)والصفاتالأسماءفيالببهقيأخرجه(4)

أيضا.صحيحوسندهبحذ".واللهإيقال:بحد؟قلت:وزاد:ا



1قأب/علىالسابعةالسماءفوقبأنه"قال: العرش(29
(1)

منبائن

"خلقه

الدارمي:سعيدبنعثمانالإمامقال
المباركابنقوليحققومما"

قالت:فلماإيمانها،بذلكيمتحن"؟ال@هأين"للجارية:جميهي@اللهرسولقول

عنهي@اللهرسولعنذلكفيوالاثار"،مؤمنةفإنهاأعتفها"قال:السماءفي

الدارميساقهاثمذلكعلىدلهلحمدوامتظاهرةلحججواكثيرة،

تعالى.اللهرحمه

عبدأبايارجل:لهقالأنهالمباركابنعنخزيمةابنوذكر

خفتقدالرحمن
لافقال:لجهمية،اعلىأدعوأ،ق.3أظ/ماكثرةمن

بشيءليسالسماءفيالذيإلهكأنيزعمونفإنهمتخف،

لنستطيعإناقال:أنهالمباركابنعنوصح
كلا@نحكيأن(5)

(3)

(5)

سفط
)ب(.من

.(67)رقم4(،3،90)ص/لجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه

صحيح.وسنده

1)ص/،تقدملجارلةاوحديث)86(،رقم0(،4)ص/لجهميةاعلىالردأنظر:

أحمدبناللهعبدأخرجه
السنةفي

على)الردالإبانةفيبطةوابن)42(،رقم

مبهم.رجلوفيه)823(،رقم5(،2/9)لجهمية(ا

خطأ.وهو"،نستطيعلا")ب(؟في
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لجهميةاكلامنحكيأننستطيعولاوالنصارىاليهود

تعالى:ال@هحمهرالأوزاعيقول

محمدأخبرنيالحاكم:اللهعبدأبوقال
ببغداد،لجوهرياعليبن

محمدحدثناالهيثم،بنإبراهيمحدثنا
سمعتقال:المصيصيكثيربن

ذكرهجللىتعااللهإن"نقول:متوافرونوالتابعونكنايقول:الأوزاعي

(2)"السنةبهوردتبماونؤمنعرشه،فوق

ذكرناهفلذلكالتابعين،ومذهبمذهبهحكايةفييدخللأثراوهذا

في

تعالى:اللهرحمهزيدبنحماد

محمدالأئمةإمامقال
أحمدحدثناخزيمة:بنإلسحاقبن

بن

حمادسمعتقال:حرببنسليمانحدثناقال:إبراهيم
يقول:زيدبن

2)ص/أحمدمسائلفيداودأبوآخرجه(1) اللهوعبد9(،6
رقمالسةأحمد@يس

واللمط)433(،رقم(2/97)لحهمية-اعلىالردالإلالة.فيبطةوابن)32(،

"بدلنستجيز""السنة:فياللهعبدعدوبءداود"لأي

@ولمجسلستطيع،،

"نةلإباا

لسشطيع

صحيح.وسنده

1)ص/قريئاتقدم(2) 86).
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شيء"السماءفيليسيقولواأنيحاولونإنماالجهمية"

الإسلام:شيخقال
كانتالذيوهذا"

قديحاولونهلجهميةا(2)

عمرفيالأئمةوكثرةالسنةظهوروكانمنهم،المتأخرونبهصرح

السنةوخفيتالعهدبعدفلمابه،التصريحوبينبينهميحولأولئك

وانقرضت
صرحتالأئمة(3)

يحاولونه،سلفهمكانبماالنفاةلجهميةا

"إظهارهمنيتمكنونولا

رضيالثوريسفيانقول
عنه:ال@ه

ماأيقمعكزوهو@لى:تعاقولهعنالثوريسفيانسألتمعدان:قال

عمرأبوذكرهعلمه.قال:4،الحديد/1@وتخبه

علىالردفيحاتمأبيوابن)14(،رقمالسنةفيأحمدبناللهعبدأخرجه(1)

علىالردالإبانة-فيبطةوابن)253(،(2/097)للذهبيالعلوفيكمالجهميةا

.(329)رقم5(،2/9)الجهمية-

شيخصححهوالأثرصحيح،وسنده
ىالفتاومجموعانظر:تيمجة.ابنلإسلاما

(5/1 8،31 84).

."كان")ت(:في

."نقرضوات(:!)أ،في

المطبوعة.كتبهفيعليهأقفلم

7/4)التمهيدفي فيوالبيهقي)795(،السنةفيأحمدبناللهعبدوأخرجه1(،7

قمرالاعتقادأصولسرحفيواللالكائي)809(،(2/134)والصفاتالأسماء

ويخرهم.(672)
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تعالى:ال@هرحمهجريربنوهبقول

الأولصياللهعبدأبوحدثناالأثرم:قال
(1)

سمعتقال:
بنوهب

2قأ/الجهميةيريدإنمايقول:جرير شيءالسماءفيليسأنهبأ9

حمادكانشيءأيحرب:بنلسليمانوقلتقال:
فييقولزيدبن

السماءفيليسأنهيريدونإنمايقول:كانفقال:لجهمية؟ا
شيء

((4)عنهواللهرضيالأربعةالأنمةأقوالذكر

:(5)روحهال@هقدسحنيفةأبيالإمامقول

محمدأبوحدثناالفقيهالحارثبنبكرأبوحدثناالبيهقي:قال
بن

(2)

(3)

(5)

كذا"،")ب(:ناسغعليهوكتبالنسخ،جميعفيكذا
ديووقع

الظاهريةالنسخة

لمتأخرة.االنسحبعضوفي"،لأنييا"قدامة:لابنالعلوصفةإثباتلكتاب

إ

الأولصي.اللهعبدأبيحمةترعلىاقفولمالقيصي،
1)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةابنأخرجه أبيطريقمن(84)رقم1(،7

مئله.بهالأثرمبكر

2/0)العلوفيالذهبيواخرجه 3 حمادبنمحمدطريقمن(396)رقم(91

ديليم@أنهيحاولوننهمف@جهم،ورأي3إيا"بلفظ:جريربنوهبعن
السماء

الكفر".إلاهوماإبليس،وحيمنإلاهووماشيء،

1)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةابنأخرجه صحيح،وشده(85)رقم2(،7

")ظ(:فيلي@

رضي
الله

عنهم
".

"ت(:ب،)1،في

رضي
."عنهالله
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حدثنانصربنجعفربنأحمدأخبرناحيان
سمعتقال:يعلىبنيحى

حمادبننعيم
(1)

كنايقول:عصمةأبامريمأبيبننوحسمعتيقول:

جهفاتجالسكانتترمذمنامرأةجاءتهإذظهر،ماأولحنيفةأبيعند

له:يقالالمعقولفينظرقدرجلاههناإنلها:فقيلالكوفة،فدخلت

3قأظ/أنتفقالت:فأتته)2(،فأتيهحنيفةأبو 0

الناستعلمالذيب(

ثمعنها،فسكتتعبده؟الذيإلهكأيندينك؟تركتوقدلمسائل،ا
سبحانهاللهإنكتابا:وضعوقدإليناخرجثميجيبها،لاأيامسبعةمكث

لى:تعااللهقولأرأيترجل:لهفقالالأرض.دونالسماءفيلىوتعا

غائب.عنهوأنتمعك،إنيللرجل:تكتبكماهوقال:معكز@)وهو

(3)فقدالبيهقي:قال
عننفىفيمالىتعاال@هرحمهحنيفةأبوأصاب

الآية،تأويلنذكر@وفيماالأرض،فيالكونمنوتقدسلىتعاالله

(4)السماءفيوجلعزاللهإنقوله:فيالسمعمطلقوتغ

سقطحمادلأ:بننعيمسمعتقال"قوله:(1)
)ظ(.من

سفط(2)
)ظ(.من

لقد"."والصفاتالأسماءفيالبيهقيوعندالنسخ،جميعفيكذا(3)

.(509)رقم(2/33،7338)والصفاتالأسماءفيالبيهقيأخرجه(4)

لحديث.امتروك@ريم؟أبيبننوحوفيه

البيهقي.قالولهذا
ماعنهلحكايةاصختإنأعلم-وال@هتلك.منومراده"

."نا...ذكر
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عندلمشهوراالأكبر"الفقه"كتابوفي:(1)الإسلامشيخقال

لحكماالبلخيمطيعأبيعنبالإسنادرووهالذيحنيفةأبيأصحاب

(2)تكفرنلافقال:الاكبرالفقهعنحنيفةأباسألتقال:اللهعبدابن

أحداتنفولابذنب،أحذا
عنوتنهىلمعروف،باوتأمربه،الإيمانمن

يكنلمأخطأكوماليخطئك،يكنلمأصابكماأنوتعلمالمنكر،

منتتبرأولاليصيبك،
أحد

أحداليتواولاع@،اللهرسولأصحابمن

رضيوعليعثمانأمرتردوأناحلإ،دون
لى.تعااللهلىعنهما!الله

الأكبرالفقهالله:رحمهحنيفةأبوقال
(3)

منخيرالدينفي
فيالفقه

أنمنخيروجلعزربهيعبدكيفالرجليتفقهولأنالعلم،
يجمع

الكثير.العلم

تعفمقال:الفقه؟أفضلعنفأخبرنيقلت:مطيعأبوقال
(4)

الرجل

1قأب/ائعوالشرلإيمان،ا لأئمةاختلافوالحدود،والسنن،وا(30

له:فقلتقال:-ثمالقدرفيمسائلذكرثمالإيمانفيمسائلوذكر-

أناسذلكعلىفيتبعهالمنكر،عنوينهىبالمعروف،يأمرفيمنتقولفما

تيمية.ابنيعني.(1)

لانكفر"."ظ(:ت،)1،في(2)

سفط(3)
ب(.)1،من

")ظ(.في(4)

.@لأيتعتمت(:)ب،وفيبعلمإ،
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منفيخرج
اللهأمروقدولمقلت:لا.قال:ذلك؟ترىهللجماعةا(1)

عنوالنهيبالمعروفبالأمروسلموالهعليهاللهصلىورسولهلىتعا

هوقال:واجبة؟فريضةوهوالمنكر
مماأكثريفسدونمالكنكذلك(2)

منيصلحون،
قتالفيالكلاموذكرلحرام-اواستحلالالدماءسفك

ربيأعرفلاقال:ومنحنيفة:أبوقالقال-:أنلىوالبغاة!لخوارجا

على@الرخمقيقول:لىتعااللهلأنكفر،فقدالأرضفيأمالسماءفي

سمواتسبعفوقوعرشه5،،أطه/آشترى@وائعرش
قال:فإنقلت:(3)

يقولولكنهالعرشعلىإنه
فيأمالسماءفيالعرشأدريلا(4)

فيلىتعالأنهالسماء؟فييكونأنأنكرلأنهكافر؟هوقال:الأرض؟

أسفل.منلاأعلىمنيدعىوأنهعليينأعلى

وفي
أعرفلايقول:عمنحنيفةأباسألتلفظ:

(5)

ربي
(13اقأ@/

علىانعرلث@لرخمنلايقول:اللهلأنكفرقدقال:الأرضفيأوالسماءفي

العرشعلىيقولفإنهقال:سمواتسبعفوقوعرشه.(5أطه/آشتوى@

"ت(؟)1،في(1)
عن

".

النسخحميعفيوقعهو"،قال."قوله:(2)
كلمةعلى)ظ(ناسخوكتبلأفقال"

كدا"!":"كذلك"

."تهواسما")ب(:في(3)

ب(.)1،منسفط(4)

."أدريلا")ب(:في(5)
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أنكرإذاقال:السماء،فيأوالأرضفيالعرشيدريلاولكنهاستوى

السماءفقدكفر"فيأنه
(1)

عنههذاوروى
(2)

أبولإسلاماشيخ
(3)

لأنصارياإسماعيل
(4)

في
بهكتا

ده.سناب!"روقلفاا"

(5)أحمدالعباسأبوالإسلامشيخقال
"لى:تعااللهرحمه

هذاففي

الواقفكفرأنهأصحابه:عنداللهرحمهحنيفةأبيعنالمشهورالكلام

يكونفكيفالأرض،فيأمالسماءفيربيأعرفلايقول:الذي

الأرض؟فيولاالسماءفيليسيقول:الذيالنافيالجاحد

ه،أطه/آشتوى@انعرشعلى@الرخمقلى:تعابقولهكفرهعلىواحتج

وبينسموات،سبعفوقوعرشهقال:
(6)

لرخنلالى:تعاقولهأنبهذا

.(48-5/46)تيميةابنالإسلامسيخفتاوىمجموعانظر:(1)

سقط(2)
)ظ(.من

سقط(3)
.(5/49)بالفتاوىلجملةاهذهوقارنظ(،ت،ب،)1،من

اللهعبدهو(4)
بن

ويسقىلهراة،السنةأهلإمامكانالحبلي،الهرويعليبنمحمد

الأشعرية،علىشديذاوكانوفصاحته،ونبلهالعلومفيلتبخرهالعجمخطيب

4سنةنوفي 8 1@.

2/2)لحنابلةاطبقاتانظر. 4،72 48).

ظ(.)ت،من(5)

على".دذ")ب(؟في(6)
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السمواتفوقاللهأنيبئينثوآشتوىعلىأئعرش
(1)

وأنالعرش،فوق

بنفسهتعالىاللهأنعلىدلالعرشعلىالإستواء
(2)

ثمالعرش.فوق

فيالعرشكونفيتوقفمنبكفرذلكأردف
الأرض.فيأوالسماء

فييكونأنأنكرلأنهقال:
وأنب(3ق.أب/السماء

أعلىفيال@ه(3)

أعلىفياللهبأنواحتجأسفل،منلاأعلىمنيدعىوأنهعليين،

لحجتين:اهاتينمنوكلأسفل.منلاأعلىمنيدعىوأنهعليين،

فيوجلعزاللهبأنالإقرارعلىمفطورةالقلوبفإنعقلية،فطرية

"أسفلمنلاأعلىمنيدعىأنهوعلىالعلو،

الرازي،اللهعبيدبنوهشاميوسفكأبيبعدهمنأصحابهوكذلك

اللهعبيدبنهشامأن@اسنادهما:الإسلاموشيخحاتمأبيابنروىكما

فتاب،التجهمفيرجلأحب@الري-قاضيالحسنبنمحمدصاحب-

هشا@فامتحنهالتوبة،علىدلهالحمدفقال:ليمتحنه،هثامإلىبهفجيء

أتشهدفقال:
منبائنعرشهعلىاللهأن(5)

اللهأنأشهدفقال:خلقه؟

")أ(.في(1)

السماوات،.سبع

سقطوقد"،نفسه":(@ت،)ب،في(2)
فوقالسماواتفوق"قوله:)ب(من

لىأ.تعااللهأنعلىدزالا@متواءوآنالعرش،

لأن"الفتاوى:في(3)

5/4)الفتاوىمجموعالظر:(4) 8"49).

لأتشهد!.)ظ(:في(5)



منبائنماأدريولاعرشه،على
لمفإنهالحبسإلىرذوهفقالخلقه،

"

لحديث.اأهلأقوالعندالطحاويقول

رضيأنسبنمالكلهجرةادارإمامقول
عنه:الله

اللهعبدأخبرناالتمهيد:فيالبرعبدبنعمرأبوذكر
بن

بنمحمد

حمدانبنجعفربنأحمدحدثناقال:المؤمنعبد
(2)

بن
قال:مالك،

بناللهعبدحدثنا
حدثناقال:أبيحدثيقال:حنبلبنأحمد

سريج
(3)

اللهعبدحدثناقال:النعمانابن
فياللهأن@:بنمالكقالقال:نافعبن

لمالك:وقيلقال:مكانمنهيخلولامكان،كلفيوعلمهالسماء،

اللهرحمهمالكفقالاستوى؟كيف5،أطه/آشتوى@اتعرشعلىلرخمقلا

عنوسؤالكمجهولة،وكيفيتهمعقول،استواؤه"لى:تعا
بدعة،هذا

1/1)لجهميةاتلبيمىببيانوقارن9(،5/4)الفتاوىمجموعانظر.(1) ودرء6(،9

6/1)رضلتعاا 95).

")ب(:في(2)
عمران،.بن

الشخجميعفي(3)
9

ثريح
وهو"،

خطأ.

سقط(4)
مكانإ.منهيخلولا9)ب(:من
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سوء"رجلوأراك
(1)

بعده.منمالكأصحابأئمةوكذلك

الطليطليإبراهيمبنيحىقال
(2)

"كتابفي
وهوالفقهاء"-سير

عنحبيببنالملكعبدب،3اقأظ/حدثنيالعلم-:كزيرجليلكتاب

(3)اللهعبد
قال:إبراهيمعنالأعمشعنالثوريعنالمغيرةبن

اللهيقولون:وكانواالدهر،خيبةياالرجل:قوليكرهونكانوا

وإنما)4(،دلهأنفيرغمالرجل:قوليكرهوناوكانوالدهر.هو

(1)

(2)

(3)

7/1)التمهيدانظر: 38).

اللهعبدأخرجه:والأثر
السنةفيأحمدبن

أحمدمسانلفيداودوابو)11(،رقم

2)ص/ مندةابنطريقه:من3(،6
سرحفيواللالكائي)398(،رقمالتوحيدفي

.(673)رقمالاعتفاداصول

اء.الاستوفيالآخرالكلاميذكرواولملأول،االكلامذكرواكلهم

"،مزينبابن"لمعروفازكرياأبوهو
بالأندل@،العلموطلبطليطلةأهلمن

مضوكانوحبيب،ومطزفالقعنبيمنالموطافسمعالمشرقإلىرحل

محمدقاللحفظ،ا
أمالبابة:بنعمربن

منفافقهمزينبنإبراهيمبنيحيى

2سنةتوفيالموطأ،تفسيرلهوأصحابه،مالكعلمفيصدرارايت 5 9،@

الأندلسعلماءوتاريخ)594(،رقمللخشنيوالمحدثينالفقهاءأخبارانظر:

.(1558)رقمالفرضيلابن

"قوله:
سقط"اللهعبدعن

)ظ(.من

"قوله:

سقطلله،الفي
)ب(.من
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يرغم
علىتمهخاوالذيلاالرجل:قوليكرهونوكانواالكافر.أنف(1)

نما@فمي،
واللهالرجل:قوليكرهونوكانواالكافر.فمعلىيختم

."مكانبكلاللهإنأوكان،حيث

علمهمكانأ(3اقأب/وبكلعرشه،علىمستووهو:(2)أصبغقال

ب
حاطته

وأفقههم.مالكأصحابأجلمنوأصبغ

:(4)الطلمنكيعمروأبيقولذكر

(3)

")ظ(.في

الشخ.باقيمنوالمثجت"،ركم

الورع،المقيهلمالعاالمصري،اللهعبدآبوالأمويالقرشيسعيدبنالفرجابنهو
برأيكلهماللهخلقأعلممنكانمعين.بنيحىقالسنة،صاحبثقةكان

ومنمالك،قالهامتىمسألة،مسالةيعرفهامالك:
توفيفيها،خالفه

2لسة 2 5@.

3/3)للمريالكمالتهذيبانظر. 0 7 0 3 04)

.(13/18)داودأبيسنىتهذيبفيلمولفاذكره

وعلومه،القرانإمافا@يكانالأندلي،المعا@رياللهعبدبنمحمدبنأحمدهو

فيها،إمافالها،جامغاللسننحافطاوكانورجالهوعلومهلحديثباعنايةوله

لهم،قامغاوالدع،الأهواءأهلعلىمجردآسيفاوكانالديانات،باصولعارفأ

لموطأاوفضاثلعراله،@القرآنتفسيرفيمؤلفاتلهالله،ذاتفيشديدا

4سنةفيتوذلك،وغيرالدياناتأصولفيورسالةورجاله، 2 9@.

1)ص/فرحونلابنلمذهباالديباجانظر: 0،11 .(56)رقم2(،0
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علىالسنةأهلمنالمسلمونأجمع":(1)الأصولفيكتابهفيقال

."بذاتهعرشهعلىاستوىاللهأن

علىاللهأنعلىالسنةأهلأجمع"أيضا:الكتابهذافيوقال

الحقيقةعلىالعرش
بسندهساقثمالمجاز-علىلا(2)

(3)
مالكعن

"مكانكلفيوعلمهالسماء،فيالله"قوله:

الكتاب:هذافيقالثم

)وهولى:تعاقولهمعنىأنعلىالسنةأهلمنالمسلمونوأجمع"

ذلكونحو4،،الحدبد/1@مابمتخأتنمعكز
علمه،ذلكأنالقران:من

فيلفظههذاشاء"كيفعرشهعلىمستوبذاته،السمواتفوقاللهوأن

كتابه

إما@البرعبدبنعمرأبيالحافظالإماملمغربابخاريقولذكر
تعالى:ال@هرحمهزمانهفيالسنة

عنشهاب:لابنالثامنالحديثشرحفيالتمهيد""كتابهفيقال

سلمةأبي
رضيهريرةأبيعن

عنهالله
واكهعليهاللهصلىالنبيعن

هو(1)

عا

في(2)

في(3)

في(4)

ذلكذكركما"الأصولمعرفةلىالوصول!الم
درءفيتيميةابنالإسلامشيخ

6/2)والنقلالعقلرض 5،02 ها.المؤلفذكرهماكتابهعنونفل1(،5

حقيقته،.")ب(:

."5سند"ت(:)أ،

"لفظهوهذا"بدل"القصةوهذه")ب(.

وهي
خطأ.
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الليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلربناينزل"قال:وسلم

له؟فأستجيبنييدعومنفيقول:الاخر،
منفاعطيه؟يسألنيمن

له؟فأغفرنييستغفر

أهليختلفلاالإسناد،صحيحالنقل،جهةمنثابتحديثهذا

صحته...فيالحديث

فوقمنالعرشعلىالسماءفيوعلاجلاللهأنعلىدليلوفيه

المعتزلةعلىحجتهموهولجماعة،اقالتكماسموات،سبع

والدليلالعرش،علىوليسمكانكلفياللهإنقولهم:فيلجهميةوا

صحةعلى
علىلرخمق@تعالى:قولهذلك،فيالحقأهلقالهما(1)

ه،.أطه/@وآشتوئانعرش

4،.السحدة/أ@ولمزولايئمفيعمندرنه-منلكمماعلىاتعريثىشتوئا)ث@له:وقو

.(11ألصلت/@دخانو@ألت@!إلىاسمتوئ)ثملى:تعاوقوله

2،.4الإلراء/1ثوسبيلأالضسذىإكلأتنغؤأذا@لى:تعاوقوله

أ،."أفاطر/@وألظيبالكليقحعد@مايى:(2)اسمهتباركوقوله

1لأعرا@/ا1@للجبلرئه،تجلى)فلمالى:تعاوقوله 4.،3

سقط(1)
)ب(.من

ب،)أ،فيلي@(2)
ع(.ت،
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.(16المدد/1@الأزضبكمئحسفالمتصآء(نفىقنأمنغ5)لى:تعاوقوله

العلو.منوهذا1،،الأعلى/1لاغلى@واربئاشص@الوسئحوقال:

2البقرة/أ@اتعظيصلعك@قوله:وكذلك @المخعاللبيرو@ا5،،5

عي)ر@و9،،الرعد/أ
منرجمميخاثؤنو@5،،1أعافر/@ذواتعرشلدربختا

أسفل.إنهيقوللجهميوا0،،5النحل/أ@ؤقهو@

3قأب/الازضىإلىألسمامف)يلإنرألافرذكره:جلوقال تىب(1

.(5السجدة/1@وإلهيعرج

@إلةوألروحآتمليه@ة)تحرجوقوله:
(1)

.(4المعارج/1

5،.5عمراد/آلأ@إلى...ورافعكمتوقيفق@لعيسى:وقال

1الاء/أ@لةآد@ه!رفعهبل@وقال: 5.،8

8،.3أفصدت/لنهار@ولثلبالصيسبحونعندربئلذين)فاوقال:

تصليه@ةاتغرج@اتمحارجذىاللهفف@داعولهش@@وقال:

الصعود.هووالعروجلم،،-2المعارح/1@وإلتهلروحوا

علىمنفمعناه6،،1الملك/السمآ@1فىمنأمننم)ءلى:تعاقولهوأما

ظ(.ت،)1،منالآيةهذه(1)
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السماء
قولهلىترى!ألاعلى،بمعنى:فيتكونوقدالعرش،علىيعني

لهقووكذلكلأرض،اعلىأي(2التولة/ألازضى@افى)فسيحوألى:تعا

جدغفى)ولاضفبنكخلى:تعا
لهقويعضدهكلهوهذا1(،7أطه/@فخلأ

ممامثلهكانوما.(4المعارج/1@إفهوألروحآتملبه@ة)تغرجلى:تعا

قولإبطالفيواضحاتكلهاالآياتوهذهالباب،هذافيالآياتمنتلونا

ا

استوى:تأويلفيلهموقوالاستواءفيالمجازادعاؤهم

اللغةفيألاستيلاءومعنىاللغة،فيظاهرغيرلأنهلهمعنىفلااستولى،

الصمد.الواحدوهو)1(،أحديغالبهلالىتعاوال@هالمغالبة،

بهأريدأنهالأمةتتفقحتىحقيقته،علىيحملأنالكلامحقومن

ذلك،علىإلالىتعاربنامنإليناأنزلمااتباعإلىسبيللاإذالمجاز،

لمماجوهه؟والأظهرصنالأشهرعلىوجلعزاللهكلاميوجهوإنما

ماذلكمنيمنع
يجب

ثبتمامذعلكلالمجازادعاءساغولوالتسليم،له

محهودمنالحربتفهمهبماإلايخاطبأناللهوجلالعباداتمنشيء

(2)ممامخاطباتها؟

يصح
اللغةفيمعلوموالاستواءالسامعين،عندمعناه

فيه.والتمكنأروالاستقرالشيءعلىوالارتفاعالعلووهو:مفهوم،

أحد".يعلوهولايغالبهلا"التمهيد:في(1)

بما،.")ب(:في(2)
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عبيدةأبوقال
(1)

علا."قال:اشتوى@وثعرشاعلى@الرخمققوله:في

(2)"البيتفوقواستويتلدابة،افوقستويتاالعرب:وتقولقال:

أشدهبلغولما@لى:تعالهبقوواحتجاستقر،أياستوى:غيره:وقال

مزيد.شبابهفييكنفلمواستقر،شبابهانتهىأي:1،4ادفصص/أستوى@و

اللهخاطبناوبهذاالعلو،فيالاستقراروالاستواء:البر:عبدابنقال

إدارنبهثمنغمةتذكروأثصظهوؤ-عكلت@تئوأ@الوفقال:كتابهفيتعالى

اشتونتم
3،.1الرحر@/أ@عته

.(44أهود/@والجودئعلىواستوت@الملى:تعاوقال

.(28المؤمنود/1@والفلكعلىفعكومنأتاشتويت)فإذالى:تعاوقال

3قأب/الثاعر:وقال أ(2

قفرةبفيفاءماءفأوردتهم

حلقوقد
(3)

فاستوىاليمانيالنجم
لم(ا

2سنةتوفي"،القرآنمجاز"كتابصاحبالتيميالمثنىبنمعمرهو(1) 1 0@.

بنحوه.(2/15)القرآنمحازانظر.(2)

."خلق"ت(.)ب،في(3)

5)ص/أحمدبنلخليلالعب@انظر(4) "وفيه؟لأحد،ينسبهولم6(،0

وصبحض!

تهمدأورد"بدل
".

8"2



لي.يستولاالنجملأنلىاستوأحدفيهيتأولأنيجوزلاوهذا

الديانةعلمفيجليلامأموناثقةوكانشميل-بنالنضرذكروقد

ربيعةأباأتيتقال:لخليل-باوحسبكلخليل-احدثنيقال:واللغة-

دفرفسلمناسطح،علىهوفإذارأيت-ماأعلممنوكانبيالأعرا

فقالقال.ماندرولممتحيرينفبقينااستووا.:(2)لناوقالالسلام،علينا

الله:قولمنهوالخليل:فقالترتفعواأنأمركمإنهجنبه:إلىأعرابيلنا

1أفصدت/دخان*كوو@ألمحل!إلىأشتوى+ثم@ 1 ."إليهفصعدنا1

نزعمنوأما:(3)قال
(4)

اللهعبديرويه:بحديثمنهم
الواسطيداودبن

3قأظ/الصمدعبدبنإبراهيمعن أبيهعنمجاهدبنالوهابعبدعنب(2

رضيعباسابنعن
آشتوى@علىائعرش@الرخمقلى:تعاقولهفيعنهماال@ه

مكان.منهيخلوفلابريتهجميععلىاستولى:(5)قال

حديثهذاانلجواب:فا
(6)

رضيعباسابنعلىمنكر
عنهما،الله

اللهعبدفأماوضعفاء،مجهولونونقلته
وعبدالوهابالواسطيداودبن

جمته.ترعلىأقفلم(1)

ظ(.)ب،من:سقط(2)

سفط(3)
)ب(.من

")ب(:في(4)

نوع
"

خطأ.وهو

على"."ت(:)أ،في(5)

لى.أولمثبتوالحديث،،ا"ةع(ت،ب،)1،في(6)
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يعرف،لامجهولالصمد:عبدبنبراهيم@فضعيفان،مجاهد:ابن

وهم
بمثلالاحتجاجلهميسوغفكيفالعدول،الآحادأخباريقبلونلا

هذا
وتعالىسبحانهاللهسمعواأماوأنصفوا،عقلوالوالحديثمن

"(1)".-

@الالش@لىءصالعلىأتلغآ،.ن-،،ل. صرسلهمن)و@ا@رعويمول.حي@

الةإكفأطلعالسمؤتأشبب
37أغالر/@ئحذبملاظضوإفموسى ، 36)

السماء،فيإلهييقول:كانوالسلامالصلاةعليهموسىأنعلىفدل

كاذبا.يظنهوفرعون

الشاعر:وقال

منفسبحان
موحدفردالعرشفوقهوومنقدرهالخلقيقدرلا

وتسجدالوجوهتعنولعزتهالسماءمهيمنعرشعلىمليك

وصففييقولوفيه)2(،الصلتأبيبنلأميةالشعروهذا

الملائكة:

ويمجدفوقهربايعظمرأسهالدهريرفعلاوساجدهم

لأركرواوفىإلهالشم!فىائذى)وهولى:تعابقولهاحتجوأفإنقال:

3قأب/فىآدله)وهولى:تعاوبقوله4،،8الزخر@/أ@وإله"لم ألمثئؤتب(2

)ب(.فيلي@(1)

.(29)ص/ديوانهنظرا(2)



إلاثنئ!تحرئمني@وت)مالى:تعاوبقولهالأنعام/3(،1@ولأزق@ارفى

بنفسهمكانكلفيسبحانهاللهأنوزعموا7،المجادلة/بعهز@1رهر

(1)اسمهتباركوذاته،
جده.لىوتعا

فيليسأنهالأمةسائروبينوبينكمبينناخلافلالهم:قيل

المعنىعلىألاياتهذهحملفوجببذاته،السماءدونالارض

المجمعالصحيح
(2)

أنهوذلكعليه،
أهلمنمعبودإلهالسماءفي

العلمأهلقالوكذالأرض،اأهلمنمعبودإلهالأرضوفيالسماء،

فيفالاختلافالعرش،علىأنهيشهدالتنزيلهذاوظاهربالتفسير،
منبهالناسوأسعدساقط،ذلك

الايةفيقولهوأماالظاهر،ساعده

بأنهالمرادأنبثنقدوالاتفاقجماعفال!إلهوو@و)وفىألأرضالأخرى:

قاطع.فإنههذافتدبرالأرض.أهلمنمعبود

فيأيضاالحجةومن
السمواتفوقالعرشعلىوجلعزأنه

ألموحديناأنالسبع:
والعجملعربصنجمعين

(3)
أمربهمكرإذا

ونزلت
(4)

بهم
رأفعينيهمأيدونصبواالسماء،لىوجوههم!رفعواشدة

سقط(1)
ليووقع)ب(،من

الناسخ.عليهاوكتب"اسمهابدل/"الله")ظ(:
كدا""

ت،ب،)أ،في(2)
ع،

"مط(.

."المحتمع

")ب(.في(3)
والعرب،.العجممن

لأ.لتنزأو"ب(:)1،في(4)
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اللهيستغيثونالسماء،لىبها!مثيرينلها
وهذالى.وتعاتباركربهم

منوالعامةلخاصةاعندوأعرفأشهر
منأكثرلىفيه!يحتاجأن(1)

(2)

يوقفهملمأ(33قأظ/اراضطرلأنهحكايته؟
(3)

هأنكصولاأحد،عليه

كانتإنعتقها؟مولاهاأرادالتيللأمةع@ي@النبيقالوقدمسلم،عليهم

أينلها:اقالبأنوسلموآلهعليهال@هصلىاللهرسولفاختبرهامؤمنة،

"لها:قالثمالسماء،لىفأشارت!"الله؟
من

رسولأنتقالت:"أنا؟

وآلهعليهاللهصلىاللهرسولفاكتفى)4(،"مؤمنةفإنهاأعنقها"قال:الله.

سواه.عمابذلكواستغنىالسماء،لىرأسها!برفعهامنهاوسلم

الاثثةتخرىمني@وت)مالى:تعابقولهاحتجاجهموأماقال:

علماءلأنالاية،هذهظاهرفيلهمحجةفلاالمجادلة/7،رابعهؤ@1هو

تأويلفيقالواالقرآن،فيالتأويلعنهمحملالذينوالتابعينالصحابة
وماأ(33قأب/مكان،كلفيوعلمهالعرش،علىهوالآية:هذه

أحدذلكفيخالفهم
بقوله.يحتج

قولهفيمزاحمبنالضحاكعنحيانبنمقاتلعنسنيدوذكر

")ب(:في(1)

في

سقط(2)
منأكثر")ب(.من

")ب(.في(3)
تصحيف.وهو"،قعهميو

1)ص/يجهتخرتقدم(4) 05).
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هوقال:الاية،@رابعهز...هرالاثنثل!نخرئمن)مايرتتعالى:

كانوا.أينمامعهموعلمه)1(،عرشهعلى

مثله.الثوريسفيانعنوبلغنيقال:

حمادوحدثناسنيد:قال
بنزرعنبهدلةبنعاصمعنزيدبن

رضيمسعودابنعنحبيمثي
لاالعرشفوقوعلاجلالله"قال:عنهالله

(2)"أعمالكمشيءمنعليهيخفى

حمادعنهارونبنيزيدطريقمنسافثم
بنعاصمعنسلمةبن

اللهعبدعنزرعنبهدلة
رضيمسعودبن

ما"قال:عنهالله
إلىالسماءبين

مسيرالأخرىلىسماء!كلبينوماعام،خمسممائةمسيرةالأرض
ة

بينوماعام،خمسمائة
عام،خمسمائةمسيرةالكرلصيإلىالسابعةالسماء

علىوالعرشعام،خمسمائةمسيرةالماءإلىالكرسيبينوما
الماء،(3)

ا@(4)"أعمالكمويعلمالعرشعلىلىوتعاتباركوالله
(5)

منهقريباأوالكلامهذاوذكر

الاستذكار""كتابفي
(6)

."لعرشا")ب(:في

1)ص/تفدم 69-1 تصحيحتيوسيا0(،7
3)ص/إسنادهلمؤلفا 9

."فوق")ط(:في

1)ص/علجهالكلامتفدم 69-1 7

7/1)التمهجدانظر: 28-1 منواختصاربتصرف(39
لمؤلف.ا

(527/2-529).
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اللهعبدمحمدأبيالصغيرمالكالإمامقولذكر
زيدأبيبن

ني:واالقير

وتعتقدهالألسنةبهتنطقمابابالمشهورة:رسالتهخطبةفيقال

منالديانات،أمورواجبمنالأفئدة
والنطقبالقلب،الإيمانذلك:

شبيهولاغيرهإلهلاواحدإلهاللهأنباللسان:
لاوله،نظيرولاله،(1)

لاوابتداء،لأوليتهليسله،شريكولاله،صاحبةولاوالدولالهولد

بأمرهيحيطولاالواصفون،صفتهكنهيبلغولاانقضاء،لاخريته

)ولاذاته:ماهيةفييتفكرونولاباياته،المتفكرونيعتبرالمتفكرون.

ولاوالأرضالسنؤتوسعكزسيهشةساعقمهءإلاتنبشئءيحيطون

العليم@اتعظيصالعكوهوحقظهطئودور
(2)

السميعالقديرالمدبرالخبير

كلفيوهوبذاته،المجيدعرشهفوقوأنهالكبير،العليالبصير
(3)

فيهذامثلذكروكذلكبعلمهمكان
كتبه.منوغيرها"نوادره"

المفردكتابهفيوذكر
(5)

العلوتقريرالسنةب(33قأظ/في
(6)

."شبه")ظ(:في(1)

سقط(2)
"ت(؟)أ،فيووقع)ظ(،من

"،العالم

سقط(3)
)ب(.من

.(8)ص/نيالقيروازيدأبيلابنالرسالةانظر:(4)

ع(:ت،)أ،في(5)
المرد"."

سقط(6)
العلو".تقريرالسنةلمفرد@ياكتابهفيوذكر"ةقوله)ب(من
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تقريرأتمبذاتهالعرشعلىلىتعاالربواستواء
(1)

فقال:

"

فصل

الأمةعليهجمعتأفيما
الديانةأمورمنب(33قأب/من

(2)
السننمن

الأسماءلهاسمهلىوتعاسبحانهاللهأنوضلالة:بدعةخلافهاالتي

بجميعيزللمالعلى،والصفاتالحسنى،
سبحانهوهو)3(،صفاته

بجميعيزللمومثيئة،رادة@وقدرةعلفالهبأنموصوف
وأسمائهصفاته

علفاأحاطالعلى،والصفاتالحسنى،الأسماءله
بجميع

كونه،قبلبدأما

لهبه@يقولأنشئاأرادإذآؤآمره@هانماوقوله،بإرادتهالأشياءفطر

فيبيهد،بمخلوقلي@صفاته،منصفةكلامهوأن2،،8أيم@/@فيكوت

الصلاةعليهموسىكلموجلعزاللهوأنفينفد،لمخلوقصفةولا

ى،يرويسمعوأنهغيره،فيقامكلامالاكلامه،واسمعهبذاته،والسلام

يؤموتهتجض@جميعا)وآلأزضمبسوطتان،يديهوأنويبسط،ويقبض

نعمتهغيريديهوأن(67الزص/1@وسمينه-مظوتتوألسئؤتألقئمة

.(75أص/@ظقت.لدئلمادتتجدنعك(ن)مالى:تعاقولهوفيذلك،في

صفاوالملكجائيا-يكنلمأنبعدالقيامة-يوميجيءوأنه

من(1)
2)ص/إلىع(ت،)أ،الشخمنالسقطيدأهنا 24).

لات!.لدياا")ظ(:في(2)

قانمصفاته")ب(:في(3)
مقحمة.ولعلها"
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يشاءلمنفيغفروثوابها،وعقابهاوحسابهالأممالعرض)1(؟صفا

ويسخطالتوابين،ويحبالطائعين،عنيرضىوأنهيشاء،منويعذب

لغضبه.شيءفلايقومويغضب،بهكفرمنعلى

بعلمه،مكانكلفيوأنهأرضه،دونعرشهعلىسمواتهفوقوأنه

ألسمؤت)وسعكزسيهوجل:عزقالكماكرسيا،سبحانهدلهوأن

وكما@،والارض
(2)

يومكرسيهيضعسبحانهال@هأنالأحاديث:بهجاءت

القضاء.لفصلالقيامة

إلاالكرسيفيوالأرضالسمواتمايقولونكانوا"مجاهد:وقال

(3)"الأرضمنفلاةفيملقاةكحلقة

.(22المحر/أصحقاعحفا@رالملكرنجك)وجأءتعالى!قولهإلىي@تسير

وبما"."ط(:)ب،في

النقضفيوالدارمي)524(،رقمالتفسيرالسنن،فيمنصوربنسعيدأخرجه

نحوه.فدكرمجاهدعنالأعمشطريقمن)101(،رقمالمريصيبئرعلى

لينهماوالواسطةمجاهدعلىدلسهمماهذاولعلمجاهد،عنيدل@والأعمش

كلهمسليمانبنومعتمروقي@وجريرالثوريسفيانفرواهسليمأبيبنلث

بحوه.مجاهدعنليثعن

اللهعبدأخرجه
في@تميبةأبيبنعثمانبنومحمد)654(،السنةفيأحمدبن

2)812،العظمةفيالشيخوأبو9(،5)54،العرش ومعتمرق@قاللكن9(،4

صيلكرياا(بدل"لعرشا"
".

عليه.مدارهوالأئرضعيف،فإنهليثمنالاضطرابهذاولعل
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فييضامونلابأبصارهم،المعادفيأولياؤهيراهسبحانهاللهوأن

بؤبزتاضر)وصةع@ي@:نبيهلسانوعلىكتابهفيوجلعزقالكمارؤيته،

وجل:عزاللهقولفيىس@اللهرسولوقال2،،2القجامة/أ@رتهاناظقإك@

":(26أيون@/@ووزلاد@لخ@تىأخسنوأ)لقذيئ
وجههإلىالنظرهو

الكريم
"

جمان،ترولاواسطةوبينهبينهمليسالقيامةيومعبادهيكلموأنه

1قأب/لجنةاوأن 13 للمتقينلجنةااعدتخلقتا،قددارانوالنار4

تبيدان(أولاتفنيانلالجاحدين،اللكافرينوالنارلمؤمنين،ا
(2)

سبحانهربناقذرهقدذلكوكلوشره،خيرهبالقدروالإيمان

قضائه،عنومصدرهابيده،لأمورامقاديروأنعلمه،وأحصاهلىوتعا

منعلىتفضل
في@رهقلبه،فيوزينهإليهالإيمانوحببفوفقه،أطاعه

بهونورصدرهلهوشرحله،
(3)

منله،فايفدأدته)ومنوفهداه،قلبه

اختلافيهوقعوقدصه@ب،حديثمن(181)رقمصحيحهفيمسلمأخرجه(1)

يث@ت.ولامرفوغاالصحابةمنجماعةعنوجاءووقفه،رفعهفي

2/6)للمؤلفلأرواحاحاديانظر: 9،)3(2/061-6 12).

من(2)
والتمهيد.)مط(ونيللقيروالجامعا

)ظ(.فيليى(3)
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ويسرهفأسلمهبهوكفرعصاهمنوخذل(37الزمر/أ@ومضحل
(1)

لذلك

1الكهف/أشدا@ثضولياولهتجدفلنيفحلل)ومفوأضله،فحجبه 1،7

عنه.لأحدمحيصلاعلمهسابقإلىينتهيوكل

يزي@لجوارح،باوعملبالقلبوإخلاصباللسانقوللإيماناوأن

لاالكمال؟حقالقعننقصابالمعصية؟ذلكوينقصبالطاعةذلك

قوللاوبنية،إلاعملولاقولولابعملإلاقولولاللإيمان،محبطا

السنة.بموافقةإلانيةولاعملولا

أحديكفرلاوأنه
يحبطولاكبيرا،كانوإنبذنبالقبلةأهلمن

ليخبطنألثركتنلأسبحانه:قالكمالى،تعابالثهالشركغيرالإيمان

@لكذونغفرماوبه-يشركأنيغفرلاالله)انو5،،6الزمر/أ@وعلك

8،.4الساء/1

)وإنلى:تعاقالكماأعمالهم،يكتبونحفظةالعبادعلىوان

)فالى:تعاوقال1،،11،"الانفطار/1@كرامايمبين@لحفظينعليكتم

أق/81،.عيد@رقيثلدئهلاقولم،منيلفط

متىلىتعااللهبإذنكلهاالأرواحيقبضالموتملكوأن
كماشاء،

وأن1(،1السحدة/أ@وبكثموضائذىاثمؤتمكيوفبهم)فللى:تعاقال

@وف@ره)ب(.افي(1)

كذالأ.الناسخاعليهاكتبلذاخطأ،وهو
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القيامة،يوملىمنعمة!باقيةالسعادةأهلفأرواحلهم،باجاميتونالخلق

أحياءالشهداءوأنالدين،يومإلىمعذبةسجينفيالشقاءأهلوأرواح

عند
فييفتنونالمؤمنينوأنحق،القبرعذابوأنيرزقون،ربهم

تثبيته.أحمتمنمنطقاللهويثبتوشمألون،ويضغطونقبورهم

إلاالأرضفيومنالسمواتفيمنفيصعقالصورفيينفخوأنه

من
3قأب/قيامهمفإذاأخرىفيهينفخثمالله،شاء كماينظرون،ب(4

حفاةيعودون،بدأهم
(1)اةعر

أوأطاعتالتيلأجساداوأنلا،غر

عصت
فيكانتالتيلجلودوالتجازى،القيامةيومتبعثالتيهي

علىالقيامةيومعليهمتشهدالتيوالأرجللأيديواوالألسنة)2(،الدنيا

منهم.عليهتشهدمن

منفأفلحالعباد،أعماللوزنلموازيناوتنصب
موازينه،ثقلت

كتابهأوتيفمنصحائفهمويؤتونموازينه،خفتمنوخسروخاب

سعيرا،يصلونفأولئكبشمالهأوتيهومنيسيرا،حساباحوسببيمينه

ورودجسر@اطالصروأن
(3)

فناجونلهم،أعمابقدرالعباديجوزه

أعمالهمأوبقتهموقومجهنم،نارمنعليهالنجاةسرعةفيمتفاوتون

قطون.يتسافيها

"،حفاةلأعراة)ظ(:في(1)

هكذا(2)
الجامع:وفيظ(،)ب،في

تشهد".التيهيالدنيا"

ممدود".)ظ(09حاشيةعلىنسخةوفي"،الجامعوإالنسخفيكذا(3)
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الإيمان.منشيءقلبهفيالنار@نمنيخرجوأنه

بشفاعةالنارمنويخرجالمؤمنين،منالكبائرلأهلالشفاعةوأن

منقومك@ي@اللهرسول
نهرفيفيطرحونحمما،صارواأنبعدأمته

السيل.حميلفيالحبةكماتنبتفينبتونالحياة

منه،شربمنيظمألاأمته،تردهعيهتاللهرسولبحوضوالإيمان

عنهويذاد
وبدلغيرمن

(1)
3قأظ/ ب(.4

ماعلىالسمواتإلىبالنبي-سي@الإسراءخبرمنجاءبماوالإيمان

الكبرى.ربهاياتمنرأى@سي@وأنهالروايات،بهصحت

الصلاةعليهمريمبنعيسىونزولالدجال،خروجمنثبتوبما

منالساعة:يديبينالتيوبالايات)2(،الدجالوقتلهعدلا،حكماوالسلام

)3(،مغربهامنالشمسطلوع
بهصحتمماذلكوغيرالدابة،وخروج

يات.والرا

وماكتابه،فيتعالىاللهعنجاءنابماونصدق
(4)

رسولعنثبت

")ب(:في(1)
وغتر".بذلمن

(2)
."للدجال")ب(:@ي

المغرب،.")ب(:في(3)

)ظ(.من(4)
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بمشكلهونقربمحكمهالعملنوجبوأخباره،@@الله
(1)

بهه،ومئا

عناغابماونكل
تأويليعلمواللهلى،تعااللهإلىتفسيرهحقيقةمن

آلأعدرئا@ثنبهءكليقولونءاناالملىفى)وألزسخونكتابه،منالمتشابه

مشكله.يعلمونالعلمفيالراسخونالناس:بعضوقال7،،عمران/

قولالأولولكن
(2)

الكتاب.يدلوعليهلمدينةاأهل

رضيالصحابةقرنأ(3هقأب/القرونأفضلوأن
الله

ثمعنهم،

الأمةأفضلوأن)3(،كشيالنبيقالكمايلونهمالذينثميلونهم،الذين

ثمعثمانثمعمرثمبكرأبونبيها:بعد
(4)

وعلي،عثمانثموقيل:علي.

رويبينهما،التفضيلعنونكف
أحداأدركتماوقال:مالك،عنذلك

ورويعنهما،الكففرأىصاحبهعلىهماأحديفضلبهأقتدي

القولعنه
بقيةثملحديث،اأهلقولوهووغيرهسفيانوعنلأولا(6)

(2)

الجامع.في
مشكلهبنصونقز"

منلمئبتوا"،أقوال"ظ(:)ب،في
لجامع.ا

بنعمرانحديثمن(2535)ومسلم)8052(،صحيحهفيالبخارياخرجه

رضيحصين
عه.الله

اللهعدحدي@من(5332)ومسلم2(،905)البخاريأيضاوأخرجه
ب@

رضيمسعود
عنه،الله

تمعثمان"قوله:
)ب(فيعليهاوضربمط(،)ظ،فيليس"

فيسحنونأخرجه
4/5)لمدونةا فذكرهمالكاسمعتقال:الفاسمابنعن(09

سقط
)ظ(.من
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منبدرأهلثمالعشرة،
جميعومنالأنصار،منثملمهاجرين،ا

ولوصحبهمنوكلوالفضيلة.والسابقةالهجرةقدرعلىالصحابة

ولورآهأوساعة
(1)

ذكرعنوالكفالتابعين،منأفضلبذلكفهومرة،

تنشرأنأحقوأنهمبه،يذكرونمابخيرإلالمجلىاللهرسولأصحاب

المذاهب.أحسنبهمونظنالمخارج،أفضللهمويلتمسمحاسنهم،

أصحافيتؤذونيلا":@@النبيقالقال:
لوبيدهنفسيفوالذيبي،

(2)"نصيفهولاأحدهممدبلغماذهئاأحدمثلأنفقأحدكمأن

حاأ@ذكرإذا"ك@ي@:وقال
العلم:أهلقال)3(،فأمسكوا"بي

لا"

ذكر".بأحسنإلايذكرون

عنالمسلمينأمروليمنوكللمسلمين،الأئمةوالطاعةوالسمع

عليهيخرجفلافاجبرأوبرمنوطأتهواشتدتغلبل!عنأورضى
(4)

جار

(3)

(4)

)ظ(.من

02)صحيحهفيومسلم)0743(،صحيحهفيالبخاريآخرحه حديثمن(54

أ
رضيلخدرياسعيدلي

"بدلبي...!أصحاتسبوالا"بلفظ:عنهالله

تؤذوفي!.

بنالدهوعبدوثوبانمسعودابنمنهمالصحابة:منجماعةعنالحديثهذأجاء

طاوس.ومرسلالغفارعبدبنوعبيدهريرةوأبوذروأبوعمر

(51)أماليهفيالرزاقعبدعندطاوسمرسلإلاالأسانيد،واهيةمنكرةوكلها

صحيح.مرسلفإنه

له،"ط(:)ب،في
خطا.وهو
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ونحجالعدو،معهونغزوعدل،أو
إليهمالصدقاتودفعالبيت،معه

منواحدكيرقالهوالعيدين،لجمعةاخلفهمونصليطلبوها،إذامجزية

نخافهأنإلامنهمالمبتدعخلفنصليلا"مالك:وقالالعلماء،

مندافعكمنبقتالبأسولاالإعادة،فيواختلف."فنصلي
أرجلخوا

الذمةوأهلالمسلمينمنواللصوص
ومالك.نفسكأ(3هقأظ/عن

منهاتأولهومابقياس،تدافعولابرأيتعارضلاللسننوالتسليم

ويسعناتركناه،تركوهوماعملناه،بهعملواوماتأولناه،الصالحالسلف

عنه،أمسسكواعمانمسكأن
فيمابهمونقتديبينوا،فيماونتجعهم

أاختلفوفيماجماعتهممننخرجولالحوادث،افيورأوهاستنبطوه

تأويله.فيأوفيهأ@3هقأب/

الناسوأئمةالسنة،أهلقولفهوذكرهقدمناماوكل
(1)

الفقهفي

ومنهقوله،منمنصوصفمنهمالك،قولوكلهبيناه،ماعلىلحديثوا

مذهبه.منمعلوم

"العزيز:عبدبنعمرقالمالك:قال
منلأمراوولاة@جمأدلهرسولطسن

دينعلىوقوةلطاعته،واستكمالالله،لكتابتصديقبهالأخذاسننا،بعده

اهتدىمنخالفها،فيماالنظرولاتغييرهاولاتبديلهالأحدليسلى،تعاال@ه

في(1)
"الاين"ة)ظ(حاشيةعلىنسخة
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)1(،مهتلإبها
المؤمنينسبيلغيرواتبعتركهاومننصر،بهااستنصرومن

مصيرا"وساءتجهنموأصلاهلى،تومااللهولاه

رضيعمرعزمأعجبنيمالك:قال
ذلكفيعنهالله

فرضي
بهاوأقومهالسنة،فيأصلبهكانماعنه،الله

(4)

فوقبذاتهعرشهفوقلىتعاوأنه"لمدونة:امختصرفيوقال

(2)

(3)

(4)

وفيظ(،)ب،فيكذا
"ةلجامعا

هدي
"

الأولى.وهو

1/4)والمتفقهالفقيهفيلخطيباأخرجه 3،54 فيواللالكائي)554(،(36

.(134)لاعقاداأصول@نرح

بنرشدينطريق:من
سعد

فذكره.العزيزعبدبنعمرعنالزهريعنعقيلعن

ضعف.فيهورشدين

نحوه.فذكرالعزيزعبدبنعمرعنمالكورواه

فياللهعبدأخرجه
4/0)تفسيرهفيحاتمأبيوابن)667(،السنة 6 71)

6/3)لحليةافينعيموابو)9695(، وغيرهم.(24

و@ي
العزيز.عبدبنعمريدركلممالكالقطاع،سنده

نيالقيروازيدأبيلابنوالتاريخلمغازيوالآدابواالسننفيلجامعاانظر:

)ص/711-701(.

السقطانتهىهنالىى
)أ،من

ت(.ع،

أصلبهكانماعهاللهفرضيكتابه،فلبقرأأرادهفمنتقرير،أتتم"ةت()ع،فيوجاء

"جملة)ب(فيوتأخرتلها".وأقومهالسنةفي

فرضي
بعدإلى"عنه...الله

المدونة.مختصرفيكلامه
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(1)1

أرضهدوناته سموسبع

محمدبكرأبيالإمامقول
لمالكياموهببن

(2)

ابنرسالةشارح

بالفقهالمشهورينمنزبدأبي
(3)

تعالى:اللهرحمهوالسنة

"للرسالة:شرحهفيقال
عندواحدوعلافوقومعنى

العربجميع

وهوذلك،تصديق@@رسولهوسنةاللهكتابوفي
(4)

)ثرلى:تعاقوله

9،.5الفرفاد/أ@الزخمنانعرشنكلأشتوئ

.(5أطه/آستوى@علىانعرشلرخمقلالى:تعاوقال

دزقهرثنرثهم)يخالؤنالملائكة:خوفوصففيلىتعاوقال

5الحل/أ@يؤمرونماوبفعلون

0(،1ألاطر/@لحالص@لعملوالظيبالكليقحعديى@لى:تعاوقال

كثير.ذلكونحو

(1)
في

)ظ(

فيتأخر(2)

ابنقول

)ب(في(3)

)ت(من(4)

2)ص/إلىكاملاالمالكيموهببنمحمدبكرأبيقول قي(38

زمنين.أي

:"

."الفقهفي

فقط.
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اذاأين"للأعجمية:وسلموآلهعليهاللهصلىأللهرسولوقال

السماءلىفأشارت!

أنهوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيووصف
إلىالأرضمنبهعرج

منثمالسماء
سماءإلىالسماء

(2)
فوقهاماإلىثمالمنتهى،سدرةإلى

"الأقلامصريفسمعتلقد"قال:لقد

منهبطكلماجعلالصلواتفرضتولما
تلقاهمكانه

عليهموسى

فيرجعأمته،عنالتخفيفبسؤالوأمرهالسمواتبعضفيالسلام
خمسإلىانتهتيسألهلىوتعاسبحانهاللهإلىمرتفعاصاعدا

صلوأت
(4)

كلامهتماموسنذكر
(5)

قرب.عنتعالىال@هشاءإن

(6)اللهعبدبنخلفالقاسمأبيالإمامقول
الأندلسيلمقريا

1)ص/يجهتخرتقدم 05).

سقط
من

"
ب

"."

سماء"السماءإلىمنثم

عباسابنحديثمن(163)ومسلم)243(،رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه

الأنصاري.حثةوآي

.(163)ومسلم)243(،البخاريأخرجه

"بدل"تمامه")ظ(:في

كلامهتمام

"مط(:ت،)أ،في
اللهعبد

"،خلفبن
)ع(.وفي

"
ال@هعبد

ولم"،خلفأبيبن
"الصلةلكتا@التكملة"كتابفياسمهورودخلالومنجمته،ترعلىآق@

خلففهوالأثار،لابن
المفرئالأزديمدبربنعباسبنسعيدبنعبداللهبن
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لمالكيا
(1)

الله:حمهر

منوالاقتداء"الحقلأهلالاهتداء"كتابمنالأوللجزءافيقال

تصنيفه(136قأب/
(2)

شرحفي
"الملخص"

القابيالحسنأبيللشيخ
عنلى:تعااللهرحمه

وأبيالأغرأدلهعبدأبيعنشهابابنعنمالك(3)
رضيهريرةأبيعنالرحمنعبدبنسلمة

اللهصلىاللهرسولأنعنهالله

يبقىحينالدنباالسماءإلىليلةكلربناينزل"قال:وسلموالهعليه

له؟فأستجيبنييدعومنفيقول:الآخرالليلثلث
يسألنيومن

(4)"له؟فأغفرنييستغفرومنفاعطيه؟

منالعرشعلىالسماءفيتعالىأنهعلىدليلالحديثهذافي
(5)

العلم.أهلقالكماتكييف،ولامماسةغيرمنسمواتسجعفوق

4سنةفيالزهريعمربنعليمنالحديثسمع 5 8،@

وسمع
مه

محمدص

م@فهوحاجبابرالمعروفالتجيبيخلفبنأحمد
اصوالاحيتلايدطقة

عبدالبر.

3/0)و(1/67)الألارلابن"الصلةكتابتكملة"نظر. 21
و

1 76)

فقط.)ظ(من

")ظ(فيلي@
تصنيمهمن

ت(.)ب،فيلي@

حديثمن(758)صحيحهفيومسلم)4901(،صحيحهفيالبخاريأخرجه

رضيهريرةأبي
عه.الله

الشغ.باقيفيوليست)ظ(،من
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علىالعرفىلرخمق@لى:تعاقولهالقران:منأيضالهمقوودليل

مندرنهءئنلكمماعلىاتعرلثىاشتوئ@الوئ@لى:تعاوقوله5،أطه/آشتوى@و

سببلأ(الضشذىإكلأتغوأذا@لى:تعاوقوله4،السجدة/أ@وشفيجرلاولمز

ألارض(إلىالشمآ)يدبنألاثرتلى:تعاوقوله(42الإسراء/1

تغرج@الهلى:تعاوقوله5،السجدة/أ
المعارح/،(1@وإقهوألروحةتصلبه@ا

@إكورافعكمتوفيفق@والسلام:الصلاةعليهلعيسىلىتعاوقوله

ذىألتهئى@اخدله،تى@لى:تعاوقوله5،،5عمران/آلأ

لصعود.اهووالعروج2-3،لمعارج/ا1@@اتصمارج

مالكوقال
مكانكلفيوعلمهالسماء،فيوجلعزاللهأن@:بن

(1)علمهمنيخلولا
مكان

كماالسماء،علىالسماء:فيب(3هقأظ/بقولهأعلم-واللهيريد-

لى:تعاقالوكما!71أطه/@ألنخلجدغفى)ولاضقنيهغلى:تعاقال

السماءعلىمنأيالملك/1،61فىالسما@ومن)ءأمنم
العرشعلىيعني

لأرض.اعلىأي2،التوبة/أ@ألازضقفى)فسيحوالى:تعاقالوكما

"بدل"مه")ظ(.في(1)
."علصهمن

1)ص/مالكقولتخريحتقدم(2) 9،90 22).
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ى؟أستوكيف5،أطه/@آشتوئثعرلشاعلىلرخمق@لمالك:وتيل

مجهولة،وكيفيتهمعقول،استواؤهلقائله:لىتعااللهرحمهمالكقال

سوءرجلوأراكبدعة،هذاعنوسؤالك

(5أطه/@آسترئعلىانعرش@الركنلى:تعاقولهفيعبيدةأبوقال

استويتالعرب:وتقولقال:علا،أي:
(2)

البيت.وفوقالدابةفوق

فيبالمجازقالمنقولإبطالفيواضحدليلقدمتماوكل

المغالبة،اللغة:فيالاستيلاءلأنلى،استوبمعنىاستوىوأنالاستواء،

@
أحد،يغالبهلانه

تتفقحقيقتهعلىيحملأنالكلامحقومن

ربنامنإلياأنزلمااتباعإلىسبيللاإذالمجاز،بهأريدأنهالأمة

3قأب/علىإلالىوتعاسبحانه لىتعااللهكلاميوجهوإنماذلك،ب(6

وجوههمنوالأظهرالأشهرإلى
يمنعلمما

ماذلك
يوجب

التسليم،له

مدعلكلالمجازادعاءساغولو
شيءثبتما

(3)
وجل)4(،العباداتمن

ممامخاطباتهامعهودمنالعربتفهمهبماإلايخاط@أنلىتعاالله

يصح
فيمعلوموالاستواءالسامعين.عندمعناه

العلووهو:اللغة

1)ص/مالكقولتخريجتقدم(1) 99).

ع(.ت،)أ،في(2)
استوى"."

ليلي@(3)
)ظ(.

كذا،.")ظ(:ناسخعليهاكب(4)

2 2



الثيء.فيوالتمكنوالارتفاع

ومن
فيأيضالحجةا

فوقالعرشعلىلىوتعاسبحانهاللهأنه

ألموحديناأنالسغ:السموات
وجوههمرفعواأمركربهمإذأجمعين

اللهيستغيثونالسماءإلى
ربهم.

يعتقها:أنمولاهاأرادالتيللأمةوسلموآلهعليهاللهصلىوقوله

"لها:قالثمالسماء.لىفأشارت!"الله؟أين"
من

أنتقالت:"أنا؟

اللهصلىاللهرسولفاكتفى"مؤمنةفإنهاأعتقها"قال:الله.رسول

أنهقدمناهماعلىودلالسماء.لىرأسها!برفعمنهاوسلموآلهعليه

السبع.السمواتفوقوالعرشالعرش،على

الملائكة:وصففيالصلتأبيبنأميةقولأيضا:قولناودليل

وساجدهم
رأسهالدهريرفعلا(2)

ويمجدفوقهرثايعظم

قدرهالخلقيقدرلامنفسبحان

موحدفردالعرشفوقهوومن

.(1"5)ص/يجهتخرتقدم(1)

وساحد"")أ(:في(2)
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عرشعلىمليك

وتسجدالوجوهتعنو
(1)

فدل3،6أغانر/صزصا@لىتقايهئنفرعوق)وقاللى:تعاوقوله

إلهيإنيقول:كانوالسلامالصلاةعليهموسىأنعلى
(2)

السماء.في

كاذبا.يظنهوفرعون

(3)احداحتجفإن
لأشبهكذلككانلووقال:قدمناه،فيماعلينا

مخلوق-فهوواحتوته،الأمكنةبهأحاطتما(4)لأنلمخلوقات؟ا

منشيءكمثلهليستعالىلأنهله،ولامعنىلايلزمف@ثيء
لاوخلقه،

ولابريته،منبشيءيقاس
(5)

13قأظ/يدرك يقاسولابقياس،أ6

ويكونالامكنة،قبلكانبالناس،
(6)

كلخالقهو،إلاإلهلابعدها،

كائنيعقللاأنهلبذيوكلالمسلموناتفقوقدله،شريكلاشيء

العقولفيصحوقدعدم،فهومكانفيليسوماما،مكانفيإلا

فكيفبمعدوم،وليسمكان،فيلاالأزلفيكانأنهبالدلائلوثبت

.(29)ص/الصلتأبيبنأميةديوانانظر:

."الإلهإن"ت(:)1،في

سقط
)ب(.من

"لأنه")ب(:في
خطأ.وهو

و.لواابدونلا،")ب(.في

ت،ب،)أ،في
ع،

"ظ(:

."يكونثم

2 3



منشيءعلىأ(37قأب/يقاس
أوتمثيلوبينهمبينهيجريأوخلقه؟

كبيرا.علواالظالمونيقولعمالىتعاتشبيه؟

مكان،فيلاالأزلفيكانبأنهلىتعاربناوصفناإذاقائل:قالفإن

بالتغييرفيهمناإقرارذلكوفيمكان،فيفصارالأماكنخلقثم

مكان.دونمكانفيوصارالأزل،فيصفتهعنزالإذوالانتقال،

فيصارثممكان،فيلاكانأنه(1)أنتزعمتوكذلكله:قيل

صفةإلىمكانفيلاالكونمنصفتهفنقلمكان،كل
فيالكونهي

منوانتقلمحبودعندكتغيرفقدمكان،كل
مكان.كلإلىمكانلا

أوجبفقدالآن-هوكمامكان-كلفيالأزلفيكانإنهقال:فإن
(2)لأشياءوالأماكنا

فاسد.وهذاأزليته،فيمعه

فهلقال:فإن
(3)

إلىالأزلفيمكانلامنينتقلأنعندكيجوز

(4)
ذلكإطلاقلىسبيل!فلالحالاوتغيرالانتقالأماله:

سقط(1)
")ب(:من

أنتزعمت

"والأماكنالأشياء"ت(:)أ،في(2)

"ت(؟)أ،في(3)

هل

")ت(:في(4)
."فقل
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(1)لأنعليه،
لاالأزلفيكونه

يوجب
جبتولانقلتهوكذلكمكانا،

يوج@كونهماكونلأنلخلق،كاذلكفيوليسمكائا،
(2)مكائا

من

مكاناتوجبونقلتهالخلق
واللهمكان،إلىمكانمنمنتقلاويصير

لاومكان،لىمكان!لامناستوىنقول:ولكناكذلك،ليسلىتعا

ولاعرش،لهنقول:كماواحذا،ذلكفيالمعنىكانوإنانتقل،نقول:

لهنقول:
هونقول:ولالحكيم،اهوونقول:سرير،

ونقول:قل،العا

ذلكفيلمعنىاكانن@إبراهيم،صديقنقول:ولاإبراهيم،خليل

ماإلاعليهنطلقولانصفهولانسميهلالأناواحذا،
سمى

(3)
نفسهبه

ندفعولاتقدم،ماعلى
اللهقالوقدللقران،دفعلأنهنفسه،بهوصفما

حركةمجيئهوليس2،،2الفجر/أصفا@قا@وافملكرنك)وجآلى:تعا

أوجسفالجائياكانإذايكونإنماذلكلأن)4(،انتقالاولازوالاولا

أنيجبلمعرضولاجوهرولابجسمليسأنهثبتفلماجوهرا،

فلائاجاءتبقولهم:ذلكاعتبرتولونقلة،ولاحركةمجيئهيكون

هومماب(37قب/@ذلكوشبهالمرض،وجاءهالموت،وجاءهقيامته،

."لأنه"ت(:)1،في(1)

سقط(2)
)ب(.من

."وصف")ظ(:في(3)

السخ.جميعوفيالتمهيد،من(4)
تحريف.ولعلهابتدا،،"
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مجيءولابهنازلوجود
3قأظ/)1(، العصمةوباللهلكلبانب(6

و
فيق.لتوا

مستويايكونلاإنهقال:فإن
(2)

بالكيف.مقروئاإلامكانعلى

رفعوليسمرتفع،والتكييفواجباالاستواءيكونقدله:قيل

يوجبالتكييف
(3)

الأزل،فيالتكييفلزمهذالزمولوالاستواء،رفع

(5)مكانفيكائنايكونلا(4)لأنه
بالتكييف.مقروناإلا

إنهقال:فإن
(6)

بالتكييف.مقرونغيروهومكانولاكان

بالتكييف،مقرونغيروهوالعرش،علىمستوهووكذلكله:قيل

وقد
كيفيةنعلمولاأبداننافيأرواحالناأنبحواسناوأدركناعقلنا(7)

وكذلكأرواح،لناليسأنيوجبالأرواحبكيفيةجهلناوليسذلك،

عرشه.علىليلىأنيوجبعرشهعلىبكيفيتهجهلناليس

كانأينالله:رسولياقلت:قال:العقيليرزينأبيعنرويوقد

في(1)

في(2)

من(3)

من(4)

في(5)

في(6)

من(7)

لا"ظ(.ع،)ب،وفييجيء"،لا"ت(.)أ،
مجيء،.

"ت(:)أ،
مستو".

سقطها،إلىواجئا"الاشواء"قوله:
)ت(.من

سقطوقدالتمهيد،
النسخ.جميعمن

."الأماكن")ب(:
الناسخعلبهاوكتب"،مكانلا)ظ(:!وفي

كذا،."

ع،ب،)أ،
."نهف@"ظ(:

"قوله.

مستو...هووكذلكله:قيل
سقطهنا،إلى"

)ظ(.@ن
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فيكان"قال:والأرض؟السمواتيخلقأنقبللىوتعاتباركربنا

هواء"نحتهوماهواءفوقهماعماء،

الظلمة.مقصور:والعمىالسحاب،وهوممدودالعماءالقاسم:أبوقال

رويوقد
عنده:فمعناهلمدبارواهفمنوالقصر،لمدبالحديثا

ولاهواء؟تحتهماسحاب:(2)عماءفيكان
(3)

راجعةوالهاءهواء.فوقه

العماء.على

عنعمىفيكانعنده:فمعناهبالقصررواهومن
منلأنهخلقه،

شيء؟عنعمي
عنهأظلمفقد

إن"قال:مجاهدعنبسندهسنيدقال
(5)

الملائكةوبينالرشبين

26/0)أحمدأخرجه 8،11 71-1 001)88161،رقم(81 والرمدي2(،6

19/2)نيوالطبرا)281(،ماجهوابن1(،093) فياوأبو)864(،رقم(07

في
وغيرهم.(84)38،رقمالعظمة

بنيعلىطريقمن
فذكره.العقيليرزينأبيعنحدسبنوكيععنعطاء

واحد.غيرجفلهوقدحدسبنوكغعلى:مدارهلحديثوا

العلوانظر:والدهبي.الترمديوحسنهلحاكمواحبانابنصححهلحديتوا

(1/2 .(13)رقم(74

)ظ(.منسفط

سقط
ت(.)1،من

.@عليه")ظ(:في

سفط
)ظ(.من
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لسبعين
(1)

منوحجابنورمنحجابحجابا،
"ظلمة

رضيمسعودابنعنبسندهلسنيدأيضاوروى
ما"قال:عنهالله

بين

الأرضإلىالسماء
(3)

الأخريإلىسماءكلبينأوماعامخمسمائةمسيرة

عام(خمسمائةسسيرة
(4)

بينوما
مسيرةالكرسيلىالسابعة!السماء

)5(،عام(خمسمائةمسيرةالماءلىالكرسي!بينأوماعامخمسمائة

"أعمالكمويعلمالعرشعلىلىوتعاسبحانهواللهالماءعلىوالعرش

(2)

")ت(:في
سبعين

العظمةفيالثيخوابو)43(،رقم(1/51)التوحيدفيخزيمةابنأخرجه

(2/6 1)ص/الشةأصولفيزمنينأبيوابن)182(،رقم(91 رقم8(،0
.(856)رقموالصفاتالأسماءفيوالبيهقي)34(،

مجاهد.عنوخةأبيبنجعفربشرآبيعنهيمطريق؟من

يسمعلمصحيفةمجاهدعنبثرأبيورواية
المتن.فيخولفوقدمنه،

وبينالملائكةبينقال:مجاهدعننجيحأبيوابنحوشببنالعوامورواه

بيننجيح.أبيابنولفظالعواملفظنور"منحجابألفسبعونالعرش
السماء

حجابال@مبعونالحرشوبينالسابعة

2)672،العظمةفياليخآبوآخرجهما أصح.وهذا(855)واليهقي0(،8
زمنينأبيابنعدوقعتيه

"
وهم.وهوبشر"،أبي"بدلعبيد"بنيون@

."لأرضالى!"بدل"لأرضوا")ت(:في

ما
التمهيد.منالمعقوفتينلين

ما
التمهيد.منالمعقوفتينبين

1)ص/يجهتخرتقدم 69-1 7
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رضيمسعودابنوقال
يخفىلا)1(،العرشفوقإنه"أيضا:عنهالله

(2)"أعمالكممنشيءعليه

العرشفوقيريدالقاسم:أبوقال
لي@لمخلوقات،اآخرالعرشلأن"

علىلىتعاواللهمخلوق،فوقه
(3)

لاومماسة،ولاتكييفدونالمخلوقات

فيأعلم
اللهعبدحديثإلامرفوعا؟حديئاالبابهذا

الأحنفعنعميرةبن

رضيالمطلبعبدبنأ(38قأب/العباسعن
نظرجملىاللهرسولأنعنهالله

لمزنوا"قال:السحاب.ا:قالو"هذه؟تسمونما"فقال:سحابةلىإ

"قال:لعنانواا:لوقاوالعنان"قال:لمزن.واا:لوقا

بينكمونتركم

"قال:ندري،لاا:لوقا"السماء؟وبين

أواثنانأوواحدإماوبينهبينكم

وسبعونثلاث
عذحتىذلك،مثلبينهماكذلكفوقهاوالسماءسنة،(5)

1قأظ/السماءفوقثمسموات،سبع 13 أبين،بحرالسابعة7
أعلاه(6)

أظلافهمبينأوعال،ثمانيةذلكفوقثمسماءإلىسماءبينكماوأسفله

سقط
"قوله.من)ظ(من

ها.لى!"آعمالكمويعلم

1)ص/يجهتخرتقدم 69-1 7

أعلى"."ظ(:)ب،في

النسخ:جميعفي
"

نعم
".

النسخ:جميعفي
"

وسبعين
."وجدتكذا"بقوله.)أ(ناسخعليهاوعئق"

كلمةعلى)ظ(لاسخوف(@)ب،منسقطتوقدالسياق،يقتضيهازيادة

"بدلما""ت(.)أ،فيووقعكدا!،"أعلاه،."
بي@

".
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مامثلوركبهم
أسفلهبينالعرش،ظهورهمعلىسماء،إلىسماءبين

مامثلوأعلاه
."ذلكفوقإلىتعالىاللهثمسماء،إلىسماءبين

صحيححديثهذا
(1)

داودأبوخرجه
(2)

محمدال@هطبدأبيالإمامقول
المشهورلمالكيازمنين،أبيبن

تعالى:ال@هرحمه

فيصنفهالذيكتابهفيقال
الإيمانباب:(3)"السنةأصول"

واختصهالعرش،خلقوجلعزاللهأنالسنة:أهلقولومنبالعرش:

جميعفوقوالارتفاعبالعلو
كماشاء،كيفعليهاستوىثمخلق،ما

نفسهعنأخبر
1أطه/آشتوى@اثعرشعلىلرخمق@وجل:عزقولهفي 5

مهاومايخرنجالازفىفىمايلجيغلوعلىآنعسشناشتوى)تملى:تعاقولهوفي

4،.الحديد/1فيها@وومايغرجأ@اشمنومايزل

كانأيناللهرسولياقلت::(4)قالالعقيليرزينأبيحديثوذكر

هواءفوقهماعماء،فيكانقال:والأرض؟السموأتيخلقأنقبلربنا

ب()ط،من(1)

1)ص/تقدم(2) نقلهأنهويظهر6(،0
2)ص/راجععبدالبر،ابنعن 04).

1-88)ص/(3) 14).

سقط(4)
مط(.)أ،من
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(1)الماء"علىعرشهخلقثمهواء،تحتهوما

منوقال:لحجبباالإيمانبابقال:أنلىذلك!فيالآثارذكرثم

بالحجب،عنهممحتجبخلقه،منبائنلىتعااللهأنالسنة:أهلقول

منتخرج@لمةكبيرا@برتعلواالظالمونيقولعمااللهتعالى

الإيمانبابقال:أنلى5،!الكهف/الاكذبا@1يقولوتإنأقؤههتم

وذكرالدنيا،سماءلىينزل!اللهأنالسنة:أهلقولومنقال:بالتنزل

علىلىتعااللهأنيب@نلحديثاوهذاقال:ثم)2(...،النزولحديث

3قأظ/اللهكتابفيبينأيضاوهوالأرض،دونالسماءفيعرشه 7@)

والهعليهاللهصلىأدلهرسولعنحديثماغيروفيوتقدس،تعالى

ئغرجثؤألازضألنصآإلىمف)يدبرألاتروجل:عزاللهقالوسلم.

العلو.فيلاياتاوساف5،السحدة/أ@إله

ثمالله؟أينللجارية:ك@مالنبيقول"مالك:طريقمنوذكر

ا@.كثير"هذامثلفيوالحديثقال:

بالعراق:لمالكيةاإمامالوهابعبدالقاضيقول

استوىسبحانهاللهبأنصرحلىتعااللهرحمهالسنةأهلكبارمن

2)ص/قريئانقدم(1) 35).

2)ص/يجهتخرتفدم(2) 27).

1)ص/يجهتخرتقدم(3) 09).
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)1(،كتبهمنموضعغيرفيعنهالإسلامشيخنقلهبذاته،عرشهعلى

الحسنىالأسماءشرحفيالقرطبيعنهونقله

:(3)روحهاللهقدسالشافعي،إدريسبنمحمدالإمامقولذكر

الإمامابنالإمامقال
(4)

حدثناالرازي:حاتمأبيبنالرحمنعبد

رحمهالشافعيإدريسبنمحمداللهعبدأبيعنثوروأبوشعيبأبو

عليهاأصحابناورأيتعليها،أناالتيالسنةفيالقولقال:لىتعاالله

ومالكسفيانمثلعنهم،وأخذترأيتهمالذينلحديثاأهل

أنوالله،رسولمحمداوأنالله،إلاإلهلاأنبشمهادةالإقرارهما:وغير

منيقربسمائه،فيعرشهعلىلىتعاالله
الةوأنشاء،كيفخلقه

سماءإلىينزلتعالى
(5)

(6)شاءكيفالدنيا

أباسمعتقال:الأعلىعبدبنيونسوحدثناالرحمن:عبدقال

(7)اللهعبد
محمد

ومااللهصفاتعنسئلوقديقولالشافعيإدرش@بن

مجموعانظر.
3/2)لفتاوىا 62).

2/1)الحسنى،اللهاسماءشرحفيالأسنى"واسمه. 23).

"ت(.)1،في

عهال@هرضي

لإماماابن")ظ(.فيلي@

@ي
ع(:ت،)أ،

السماء"."

قدامةابناخرحه
1)ص/العلوصفةإثماتفي 8،01 .(92)رقم1(،8

سقط
)ت(.من
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نبيهبهاوأخبركتابهبهاجاءوصفات،أسماءتعالىدلهفقال:بهيؤمن

لاأمته،
يسع

أحدا
القرآنلأن)1(؟ردهالحجةاعليهقامتاللهخلقمن

فيمابهاالقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنوصحبها،نزل

كافر،فهوعليهلحجةاثبوتبعدذلكخالففإنالعدلعنهروى

يدركلاذلكعلملأنلجهل؟بافمعذورعليهالحجةثبوتقبلفأما

نكفرولاوالفكربالرويةولابالعقل
(4)

بعدإلاأحدابهالجهلبا

نفىكماالتثبيه،عنهاوننفيالصفاتهذهونثبتبها.إليهالخبرانتهاء

عنالتشبيه
الصحير@ألشميعهوشفء@@لتسكمثله@فقال:نفسه،

1،.1الشورى/1

رضيالصديقبكرأبيخلافةقال:أنهالشافعيعنوصح
)5(،حقعنهالله

سمائهفياللهقضاها
فيالمقضيأنومعلوم)6(،عبادهقلوبعليهاوجمع

وقدرته.لمشيسهلمتضمنالىوتعاسبحانهفعلهوالقضاءالأرض،

."همارذا)ب(:(في

صحيح.جالروكلاهما"،العدول"قدامة:ابنلكتابلخطيةاالشخإحدىفي

والقد".")ب(:في

يكفر"."ظ(.)ب،في

سقط
)ب(.من

1)ص/العلوصفةإثباتوفيالنسخ،جميعفيكذا 3ر1(،8
أصحا@":(93)

عباده،."بدليلى"نبيه
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كما(139قأب/هوالذيدلهلحمدا":(1)"رسالته"خطبةفيوقال

."خلقهبهيصفهماوفوقنفسه،بهوصف

بالسمع.تتلقىإنماسبحانهصفاتهفجعل

رضيالشافعيإدرس@بنمحمدليقالالأعلى:عبدبنيونسوقال

اتصلذا@عليهما،فقياسيكنلمفإنوسنة،قرانالأصل"عنه:الله

فهومنهالإسنادوصحوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولعنالحديث

منأكبرأأ38قأظ/جماعوال!)2(،سنة
علىلحديثوا)3(،الفردلخبرا

@ظاهره،
أولاهافهوظاهرهمنهاأشبهفمانيلمعاااحتملذا

(4)
."به

فيالخطيبقال
نعيمأبوأخبرنا:(5)"الكفاية"

حدثنالحافظا

بنعبدالله
محمد

اللهعبدحدثناحيانبنجعفربن
بن

محمد
يعقوببن

به.فذكره،الأعلىعبدبنيونسحدثنيالرازيحاتمأبوحدثنا

ومن
(6)

عزاللهصفاتعنسثلوقدأيضا-الثافعيالإمامكلام

جاءوصفاتأسماءلىتعادلهفقال:العبد-بهيؤمنأنينجغيوماوجل،

.(8)ص/لهالرسالةانظر(1)

"منه"ت(؟)أ،في(2)
خطأ.وهو

لمفرد".ا"ت(.)ب،في(3)

ألابنقبهوماالثا@عيادا@انظرلى"،أو")ب(.في(4)
2)ص/حاتمبي 3،12 32).

)ص/734(.(5)

فقط.)ظ(الظاهريةالسمخةمنالثافعيقولنهايةلىهنا!من(6)
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لاأمته،@يخيكنبيهبهاوأخبركتابه،بها
يسع

أحدا
تباركاللهخلقمن

وصحبها،نزلالقرانفإنردها@انكارها؟لحجةاعليهقامتلىوتعا

خالففإنعنه.العدلعنالعدلروىفيمابها،الخبريممالنبيعن

عليهالحجةثبوتقبلفأماكافر،فهوعليهالحجةثبوتبعدذلك
(1)

بالعقليدركلالىتعااللهعلمفإنلجهل،بامعذورفهوالخبرجهةمن

أنهأخبرلىوتعاتباركاللهفإنذلك،ونحووالفكرةبالرويةولا
سميع

4،.6الماندة/أ@مبسوطتانيداه)بلبقوله:يدين،لهوأن

بجميةء@مظوتت)والشنؤتسبحانه:بقولهيمينالهوأن

7،.6مر/لراأ

@ؤالإكرا@ألجندورتكوضه)ويتقتسبحانه:بقولهوجفالهوأن

.(27حص/لراأ

"@يخ@و:النبيبقولقدمالهوأن
)2(،"قدمهفيهاالربيضعحتى

يعني.

في

فيقتلللذيك@النبيبقولالمؤمنعبدهمنيضحكسبحانه

منوالتصوبفلا"،عليه")ظ(:في(1)
1/2)الحناللةطقات 84).

6)7654،البخاريأخرجه(2) 2 ب@أصحديثمن(2848)ومسلم4(،8
مالك

رضي
رضيهريرةأبيحديثمن(4568)أيضاوالبخاريعه،ال@ه

عه.الله

2 4



"إليهيضحكوهواللهلقيأنهوجل-عزالله-سبيل

ع@م@اللهرسولبخبرالدنياسماءإلىليلةكليهبطسبحانهوأنه

الدجال.ذكرإذع@ي@لى-اللهرسوللقولبأعور،ليسسبحانهوأنه

بأعور"لي@ربكموإنأعور؟إنه"فقال:

القمريرونكمابأبصارهم،القيامةيومربهميرونلمؤمنيناوأن

ك@يعالصادقبخبرالبدرليلة

ما"ع@ر:النبيبقولأصابع،لهوأن
أصبعينبينوهوإلاقلبمن

"وجلعزحمنالرأصابعمن

أنهريرةأبيحديثمن(1890)ومسلم)1762(،البخاريعدبمعناه.جاء(1)

يدخلانالآخر:هماأحديقتلرجلين،إلىاللهيضحك"قال:عس@اللهرسول

فيستشهد".القاتلعلىاللهيتوبثمفبقتل،اللهشيلفيهذايقاتلالجنة،

2)ص/يحهتخرنقدم 27).

.(169)رقمومسلم)9513(،البخاريأخرجه

رضيهريرةأبيحدبتمن(821)ومسلم)377(،البخاريأخرجه
مطولا.عنهالله

01)(92/781)أحمدأخرجه 7 1/1)التوحيدفيخزيمةوابن3(،6 88-091)

فينيوالطبرا)991(،ماجهوابن1(،08)رقم
وفي)2621(،الدعاء

مسند

مندهوابنالإحسان،(943)حبانوابن)285(،الشاميي@
3/01،1)التوحيدفي

1 5)115،رقم(11 .(299)والصفاتالأسماءفيوالجيهقي2(،1

سمعان.بنالنواسحديثم@

3لحاوامندةوابنحبانوابنخزيمةابنصححهثابت:صحيححديثوهو

هم.وغبرمبريلبووا
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لاع@؟رسولهبهاووصفهنفسه،بهاوصفالذيالمعانيهذهفإن

بعدإلاأحدبهالجهلبايكفرولاوالروية،بالفكرةذلكحقيقةتدرك

مقامالفهمفييقومخبرابذلكالواردكانفإنبها،إليهالخبرانتهاء

الدينيةوجبتوالسماعالشهادة
(1)

والشهادةبحقيقتهسامعهعلىبه

الصفاتهذهنثبتولكنجمت؟اللهرسولمنوسمععاينكماعليه،

الئسىفقال:ذكرهتعالىنفسهعنسبحانهذلكنفىكماالتثبيهوننفي

1،1الورى/أالصير@والسميعوهوشفكمثله-
(2)

3قأط/ ب(.8

يحيىبنإسماعيلإبراهيمأبيوقتهفيالشافعيةإمامصاحبهقول

فيرسالتهفيني:المز
"السنة"

عنهال@لفيطاهرأبورواهاالتي

"كلها:بلفظهانسوقهاونحنبإسناده،

بسم
عصمناالرحيم.الرحمنالله

الله
(3)اللهووفقنابالتقوىياكم@

فإنكبعد:أمالهدى،الموافقةوإياكم

العاصب@عمرولناللهعبدحديثمن(2654)صحيحهفيمسلمواخرجه

واحلإ،كقلبحمن،الرأصابعمنأصبعينينكلهاآدمبنيقلوبإن"بلفظ:

يثاء...يهفبصزفه

الدينونة"لحنابلة:اطبقاتفي(1)

يليما)ط(فيهاجاء(2)
"

"
"الحاشيةديوجاء."حاشيتهفيهذاوجدت

لحر
ما

"لأصلافي

فقط.)ظ(من(3)
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منلكأوضحأنسألتني
تصبرأمراالسنة

)2(،بهالتمسكعلىنفسك(1)

وزيغلأقاويل،اشبهعكبهوتدرأ
شرحتفقدالضالين،محدثات

(3)لك
نف@يآللم)4(،موضحامنهاجا

(5)
فيهبدأتنصخا،فيهياك@

شكر،منوأولىبدئماأحقدلهلحمداوالتسديد،الرشدذياللهبحمد

فلاالمثلعنجلولد،ولاصاحبةلهليم@الصمد،الواحدأثنيوعليه

شبه
عالالرفيع،المنيعلخبيراالعليمالبصيرالسميععديل،ولاله(6)

منبعلمهدانوهوعرشه،على
فيونفذبالأمور،علمهأحاطخلقه،

فالخلقالصدور،تخفيوماالأعينخائنةيعلمالمقدور،سابقخلقه

لهخلقهملماونافذونعلمه،بسابقعاملون
يملكونلاوشر،خيرمن

منلأنفسهم
دفغا،عنهاالمعصيةصرفإلىيجدونولانفعا،الطاعة

جميعاالملائكةفخلقبه،كانتحاجةغيرمنبمشيئتهالخلقخلق

حاملون،للعرشبقدرتهملائكةفمنهم:طبادته،علىوجبلهملطاعته،

3قأب/عرشهحولمنهموطائفة بحمدهوآخرونيسبحون،ب(9

ثملأمره.مدبرونوبعضرسله،لىرسلا!منهمواصطفىيقدسون،

)ب(:في(1)

سقط(2)
من

سقط(3)
من

)ب(:في(4)

)ب(:في(5)

)مط(في(6)

"
تبصر".

واضخا".

لى.أولمثبتوا"،لأبنفي
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ةشجرعنونهاهخلقه،للأرضذلكوقبلجنته،وأسكنهبيدهآدمخلق

عليهسفطثممنها،عنهنهاهبماابتلاهثمبأكلها،عليهقضاؤهنفذقد

فماسبئا،لأرضالى!(1)لهبوط(الىأ!أكلهوجعلعليها،فأغواهعدوه

ذريتهمنللجنةخلقثممذهئا.لهاعنهولاسبيلا،أكلهاتركإلىوجد

لهابأعمافهمأهلا،
(2)

منفذونوإرادتهوبقدرهعاملون،بمشيئته

لاوآذانابها،يبصرونلاأعيئالهمفخلقأهلا،للنارذريتهمنوخلق

محجبون،الهدىعنبذلكفهمبها،يفقهونلاوقلوبابها،يسمعون

يعملون.قدرهبقبساالنارأهلوبأعمال

يفرقلاوقرينان،ونظامانشيئانوهماوعمل،قولوالإيمان

الإيمانفيلمؤمنونوابإيمان،إلاعملولابعملإلاإيمانلابينهما،

لأعمالاوبصالح)4(،متفاضلون
بالذنوبيخرجونولا)5(،مزيدونهم

جبيوولاعصيان،ولاكبيرةبركوبيكفرونولاالإيمان،صن

يشهدولاوسلم،والهعليهاللهصلىالنبيلهأوجبماغيرلمحسنهم

لهبوط،.الى!")مط(:من(1)

")ب(:في(2)

."باعمالهم

ع(:ت،)1،فيووقع)ظ(،فيكذا(3)
)ب(:ليوجاء"،ينفذون@ارادتهبقدرته"

ينفذون،.رادتهب@وبفدره"

ضلونيتفا"ظ(:)ب،في(4)

ع(:ت،ب،)1،في(5)
"

متز
ون،.ئد
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بالنار.مسيئهمعلى

ومنوجل،عزاللهكلاموالقران
ةوقدرفيبيد،بمخلوقوليسالله،

بمحدثاتيليستأزليةدائماتمخلوقات،غيركلهاوصفاتهونعتهالله

شبهعنصفاتهجلتفيزيد.ناقضاربناكانولافتبيد،(139قأظ/

بالإجابةقريبالواصفين.فطنعنهوقصرتلمخلوقين،ا
(1)

عند

بالتعززبعيدالسؤال،
عنبائنعرشه،علىعالينال،لا(2)

خلقه،(3)

مفقود.ولابمعدومليسموجود

بعدهمثماثارهم،وانقطاعأرزاقهم،نفادعندلهمبآجاميتونلخلقوا

إلىالقيامةويوممنشورون،البلىوبعدمسؤولون،القبورفيالضغطة

الموازين،بحضرةمحاسبونعليهالعرضوعند)4(،محشورونربهم

يومفيونسوه،اللهأحصاه)5(،الدواوينصحفونشر
مقدارهكان

يليفاللهخلقه،بينالحاكموجلعزاللهغيركانلوسنة،ألفخمسين

بعدلهبينهمالحكم
(6)

القائلةبمقدأر
الحاسبين.أسرعوهوالدنيا،في

بةلإجاا"ظ(:ت،)أ،في(1)

)ع(:فيو"،لتعزيزبا")ب(.في(2)
لتحذر".با"

ع(-ت،)آ،في(3)
"

من
".

"لحاشيةافيعليها)ظ(ناسخعئق(4)
."يحشمرون

سقط(5)
")ب(:فيووقع)ظ(،من

."الصحفونشر

كذا"!"عليها.)ب(ناسخكت@(6)
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لهبدأهمكما1،4ق.أب/
من

(1)
فيفريقيعودون،يومئذوسعادةشقاوة

)2(،يتنعمونالجنةفييومئذالجنةوأهلالسعير.فيوفريقالجنة،

إلىحينثذفهميحبرون،الكرامةوبأفضليتلذذون،اللذاتوبصنوف

بكرامتهفوجوههميشكون،ولاإليه،النظرفييمارونلاينظرون،ربهم

لامقيم،نعيمفيناظرة،إليهبفضلهوأعينهمناضرة،
ومانصبفيهايمسهم

وعقبىاتقواالذينعقبىتلكوظلهاداثمأكلهابمخرجين،منهاهم

الناروفيمحجوبون،يومئذربهمعنالجحدوأهلالنار.الكافرين

)ء(3). وفىعلتهزال@هسخطأنأنفسهملهصقدمتمالبئسمسجورود

يخففولافيموتواعليهميقضىلا8،0الماندة/1@خلدونهتمانعذاب

منإلاعذابهامنعنهم
منها.الموحدينمنإخراجهاللهشاء

ماواجتنا@مرضثا،وجلعزاللهعندكانفيماالأمرلأوليوالطاعة

عندلخروجاوتركمسخطا،كان
عزاللهلىوالتوبة!وجورهم،تعديهم

رعيتهم.علىبهميعطفكيماوجل

لمماأحدثوا،فيمامنهموالبراءةالقبلةأهلتكفيرعنوالإمساك

له"ظ(:)ب،فيكذا(1)
من

)ع(فيووقعت(،)أ،منوسقط"،
شقاوةلهمبدأكما"

."ةدسعاو

."ينغمون")ب(:في(2)

"ت(:)أ،في(3)
")ب(؟فيو"،ونمسجر

رويسجر
)ع(.ليو"،

"ونرلمسجو"

."لمحجوبون"قبلهاوكذلك
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عنكانضلالةمنهمابتدعفمنضلالة،يبتدعوا
(1)

خارخا،القبلةأهل

ونتجنبونهجرهمنه،بالبراءةاللهلىويتقرب!مارقا،الدينومن

لجرب.اعرةمنأعدىفهي)2(،عرته

بفضلويقال
(3)

عمرثموسلم،واكهعليهاللهصلىاللهرسولخليفة

رضيعليثمعثمان،ثموضجيعاه،جم@اللهرسولوزيرافهما
الله

عنهم

أ
لجنة،ا@@@اللهرسوللهمأوجبالذينالعشرةمنالباقينثمجمعين،

منهمرجللكلويخلص
(4)

الله-سي@رسوللهأوجبهالذيبقدرالمحبةمن

رضيبعدهممنأصحابهلسائرثمالتفضيل،من
ال@ه

)5(،أجمعينعنهم

فيماالخوضعنويمسكأفعالهم،بمحاسنويذكرونبفضلهم،ويقال

وجلعزأل@هاختارهمنبيهم،بعدلأرضاأهلخياروهمبينهم،شجر

3قأظ/ وجعلهمب(9
(6)

لمسلميناوأعلامالدين،أئمةفهملدينه،أنصارا

رضي
الله

أجمعين.عنهم

على"."عط(:)ع،في(1)

ليو)ت(،من(2)
"،كرته"ظ(ب،)أ،

وهو"،عدته"مط(.)ع،فيوتصحيف،وهو

أيضا.تصحيف

"ظ(:ت،ب،)أ،في(3)

يفضل

")ظ(؟في(4)

منمنهمرجللكلويخلص"بدل"المحبةمنلهمويخلص
المحمةإ.

سقط(5)
ظ(.)ب،من

")ظ(.في(6)

وخلقهم
ا،

خطأ.وهو
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برمعوصلاتهالجمعة،احضورنتركولا
4قأب/الأمةهذه 0

ب(

بريا.البدعةمنكانماوفاجرها؟

فيالصلاةوإقصارلحجواجائر،أوعدلإمامكلمعلجهادوا

والإفطار.الصيامبينفيهوالتخييرالأسفار

الهدى،أئمةمنالأولونالماضونعليهااصعمقالاتهذه

بهااعتصماللهوبتوفيق
(1)

فيماالتكقفوجانبواورضا،قدوةالتابعون

لموفيقصروا،الاتباععنيرغبوالمووفقوا،اللهبعونفسذدواكفوا

اتباعفيوإليهمتوكلون،وعليهواثقون،باللهفنحنفيعتدوا،يجاوزوا
آثا

رهم
(2)

ر
غبون.ا

للقياماللهوفقهفمنوأوضحته،كشفهاتحريتالسنة،شرحفهذا

أبنتهبما
(3)

فيبالاحتياطفرأئضهأداءعلىبالقياملهمعونتهمع

علىالصلواتوأداءالطاعات،علىالطهاراتوإسباغالنجاسات،

لجدةاأهلعلىلحجوالجدات،اأهلعلىالزكاةوإيتاءالاستطاعات،

اتصلووخمسالصحات.لأهلرمضانشهروصياموالاستطاعات،

وصلاةالفجر،وركعتاليلة،كلفيالوترصلاةك@يلأ:اللهرسولسنها

وهو)به(الشخجميعفي(1)
خطأ.

"حمتهراثار")ظ(:في(2)

)ع(:في(3)
."آتيته"ظ(:ت،)أ،فيو"،أثبته"
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لاستسقاء.اوصلاةالكسوف،وصلاةوالنحر،الفطر،

والبغيوالغيبةوالكذبالنميمةمنوالاحترازلمحارماواجتناب

لممااللهعلىيقولوأنالحق،بغير
(1)

محرمات.كبائرهذهكليعلم،

لملاب@والمشاربوالمحارموالمطاعموالمكاسبافيوالتحري

حولرعىفمنلمحرمات،الركوبداعيةنهاف!الشهواتواجتناب

فإنهلحمىا
(2)

يواقعأنيوشك
الدينمنفإنهلهذايسرفمنلحمى=ا

الأقو@سبيلهلىوإياك!ال@هوفقنارجاء.علىالرحمةومنهدى،على
عليكوالسلامالاكرم،العليوجلالهالأقدم،لجزيلابمنه

(3)
اللهورحمة

الضالون،اللهسلامينالولاالسلام،عليناقرأمنوعلىوبركاته،

لثهوالحمد
"العالمينرب

رضيسريجبنالعباسأبيوقتهفيالشافعيةإمامقول
:(5)عنهالله

سعدالقاسمأبوذكر
بنعليبن

فينيالزنجامحمد
جوابات"

"لمسائلا

وظاهراوآخرا،أولادلهلحمدا"فقال:بمكةعنهاسئلالتي

لا!."ة)أ(في(1)

)ظ(.فيليس(2)

")ب(:في(3)

."عليكم

8-73)ص/نيالمزرسالةانظر(4)

2/1)العلوفيالذه@يوأخرجها 1 منها.قطعةفذكرتعليقا،(460)رقم2(،4

ت(.)أ،من(5)
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وعلىلمصطفىامحمدسيدناعلىاللهوصلىحال،كلوعلىوباطنا،

بتوفيقهلىتعااللهدكإسألتوالال.الأصحابمنالطيبينالأخيار

مابيان(14اقأب/
السلفمذهبمنليئحقيقته!وتأذىلديصح

المنقولةوالسنةالمنزلالكتابفيالواردةالصفاتفيلخلفالحيوصا

لمرسلاجم@ي@النبيعنالأثباتالثقاتبروايةالصحيحة،بالطرق
(1)

بوجيز

وأجبتلىوتعاسبحانهاللهفاستخرتلجواب،افيواختصابىالقول@ن

4قأ@/العباسأبووهوالفقهاء،الائمةبعضبجوابعنه بنأحمدأ(0

فقال:السؤالهذأمثلعنسئلوقدالله،رحمهسريجبنعمر

العقولعلىحرامالتوفيق،وباللهأقول"
سبحانهاللهتمثلأن(2)

الضمائروعلىتقطع،أنالظنونوعلىتحده،أنلأوهاماوعلىلى،وتعا

لالباباوعلىتحيط،أنلأفكاراوعلىتفكر،أنالنفوسوعلىتعمق،ان

بهوصفماإلاتصفأن
قدو@في.رسولهلسانعلىأوكتابه،فينفسه(3)

وتقررصح
(4)

واتضح
عند

منلجماعةواوالسنةالديانةأهلجميع

منوالتابعينوالصحابةلماضيناالسلف
لمهديينالأئمةا

(5)
اشدينالر

.(@)أ،من(1)

"لمعقولا")ب(:في(2)
تحريف.وهو

ظ(.ت،)أ،فيلب@(3)

)ظ(.فيلي@(4)

."المهتدينااب(0)1،في(5)
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أنهذا-زماننالىالمشهورين!
عنالواردةالايجميع

ذاتهفيلىتعاالله

فيواللهفي@فياللهرسولعنالصادرةالصادقةوالأخباروصفاته،

علىيجبالأثبات=النقادوقبلهاالنقلأهلصححهاالتي)1(،صفاته

لموقنالمؤمناالمسلمالمرء
(2)

وتسليمورد،كمامنهواحدبكلالإيمان

يخظرون)هللى:تعاقولهمثلذلكأمركمالىوتعاسبحانهاللهإلىأمره.

2البفرة/أ@آتغماسمنظللفىآللهيأتيهمأنلأإ ئكر)وجماوقوله:0،،1

"آشتوىاتعرشعلىلرخمقلاوقوله:2،،2المجر/1صقا@وصفالملكوا

وألسنؤت@نمةايؤموشضتهجميعا)وألأزضوقوله:5،،أطه/

(3)مماونظائرها7(،6الزمر/أسمينهء@ومظويت
كالفوقيةالقران:بهنطق

لإرادةواوالنظر،والعينوالكلاموالبصروالسمعواليدينوالنفس

والسخطوالبعدلقربوالعنايةوااهةلكروالمحبةواوالغضبضىلروا

إليهالطيبالكلاموصعودأدنىأوقوسينكقابوالدنولاستحياء،وا
لم(ا

وعروج
عليهمالأنبياءوندائهمنهالقرآنونزولإليهوالروحلملائكةا
تهوقدرووحدانيتهوعلمهوبسطهوقبضهللملائكةوقولهلسلام،واالصلاة

سقط(1)
."صفاتهوفياللهفيالله-@رسولعنالصادرة"قوله:)ب(من

"،لموفقا"مط(.)ظ،في(2)

كما".")ت(:في(3)

سفط(4)
)ب(.من
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4قأ/وأؤليتهوفردانيتهوصمديتهومشيئته وباطنيتهوظاهريتهوآخريتهب(1

لسلاماعليهآدموخلقوالوجهتجليهوونورهوأبديتهوأزليتهوبقائهوحياته

لى:تعاوقوله6،،1الملك/@التممآ@فىقن)ءأمنملى:تعاقولهونحوبيده،

مضوسماعه4(،8ف/الزخصإلهرو@1وفىألأرضروإلهورلمحم@ءافىتذىا)وهو

غيره
(1)

بهلمتعلقةاصفاتهمنذلكوغيرمنه،غيرهوسماع
(2)

المذكورة

المنزلكتابهفي
(3)

وجميع@شيلأ،نبيهعلى
منالمصطفى@سي@بهلفظما

بيده،ةالتوراوخطبيده،طوبىوشجرةبيده،الفردوسجنةكغرسهصفاته:

وذكرقط،قطفتقول:النارعلىالقدمووضعهوالتعجب،والضحك

النصفوليلةلجمعة،اوليلةالدنيا،سماءلىليلة!كلوالنزولالأصابع،

بالنورواحتجابهالعبد،بتوبةوفرحهوكغيرته)4(،القدروليلةشعبان،من

إليهينظرولايكرهعمايعرضوأنهبأعور،ليسوأنهالكبرياء،وبرداء

4قأظ/ 0

وحديثاليمنى،بقبضتهادمواختياريمينيديهكلتاوأنب(،

يومكلولهالقبضة،
القيامةيوموأنهالمحفوظ،اللوحفينظرةوكذاكذا

حثياتهمنحثياتثلاثيحثو
(5)

عليهادمخلقولمالجنة،افيدخلهم

سقط(1)
")ظ(:من

."عرهمن

)ب(،منسقط(2)

."المنزلة")ب(:في(3)

نظر.والقدروالنصفلجمعةاليلةأحاديثثبوتفي(4)

":(@)فيووقع"،حثاتهلأمن)ب(:فيلي@(5)
."الربحثباتمن
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لاوللجنةهذه"فقال:قبضة،فقبضبيمينهظهرهمسحوالسلامالصلاة

@ليأباولاللنارهذهوقال:أخرىقبضةوقبضاليمين،أصحابلي:أبا

أبيهمصلبفيردهمثم"،الشمالأصحاب
(1)

القبضةوحديث)2(،آدم

فيفيلقونحمماعادواقط،خيرايعملوالمقوماالنارمنبهايخرجالتي

مننهر
نهرلهيقاللجنةا

صورته،علىادمخلقوحديث)4(،لحياةا(3)

(2)

(3)

فقط.)ت(@

الدرداءوأبيالخطابب@عمرالصحابة.صجماعةعنالمتنهذانحوجاء

وابنالسلمي،قتادةبنحمنالروعبدحكيمبنوهثامالأشعريموسىوأبي

عمر.وابنوأن@عماس

لاوكلها
موسىأبيحديثوهولمؤلف-اساقهالذياللفظوأماتصح،

يزيدعنضعيف.وهوالمسيب.بنروحبهتفزدجدا،فضعيفالأشعري-

.(35)رقملي،للفرياالقدرانظر:جذا.ضعيفوهوقالصيالر

اللهعبدالصحابة:بعضعلىموقوفاتالبا@وفي
وغيرهما.وسلمانسلامبن

ذكرهلكن)91(،القدر@يالفريابيعدهريرةأبيحديثفيالظهرمسحوجاء

الترمذي.وصححه(153)لمعللةاالفوائدفيالدمشقيزرعةأبو

29/1)أحمدعنداللهعبدأبيحديثمنالقبضتين.حديثوجاء 3 4 ، 1 35)

،39571(1 7 5 ولالهذههدهوقال:قبضة،بيمينهقبضاللهإن"ةبلفظ(94

ليأباولالهذههذهفقال.لأخرى،ابيدهأخرىقبضةوقبضلي،أبا
سقط

)ب(.من

سعيدأبيحديثمن(184)رقمومسلم)2916(،رقمالبخاريآخرجه

رضيالخدري
عه.ال@ه
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حمنالرصورةعلىإمخلقاللهفإنالوجهتقبحوالا"وقوله:
"،)1(

ثبات@

لىتعاوكلامهلسور،وبالكلماتوباوباللغات،والصوتلحرفباالكلام

حموللرلأرحاماولملكلملائكة،والجبريل
لموتاولملك)2(،

وللشهداءلمجرو،لمحمدوولموسىولادملك،ولماانضوولر
(3)

الدنيا،سماءلىالقران!ونزوللجنة،اوفيلحساباعندوللمؤمنين

القرانوكون
(4)

يتغنىلنبيكأذنهلشيءال@هأذنوماالمصاحف،في

)5(،"قيتتهإلىالقينةصاحبمنالقرآنلقارئأذناأشدد@ه"وقوله:بالقرآن،

اللهعبدأخرجه!1)
12/4)الكبيرفيوالطبراني)864(،السنةفيأحمدبن 30)

التوحيدفيخزيمةوابن)925(،الشةفيعاصمأبيوابن)08531(،

ويخر@.(640)والصفاتالأسماءفيوالبيهقي)14(،(1/85)

عنئابتآبيبنحبيبعنالأعمشعنالحميدعبدبنجريرطريق:من
عطاء

فذكره.عمرابنعن

عنحبيبعنالتوريسفيانفرواهالأعمش:خولفوقد
مرسلا.عطاء

.(42)(1/86)التوحيدفيخزيمةابنأخرجه

الأعمثى،وتدلي@نفدم،كمالمخالفةباعلل:بثلاثخزيمةابنأعئهوفد

ثابت.أبيبنحبيبوتجدلير

صححلكن
راهويه.ب@سحاق@حنبلبنأحمدالإماملحديث:ا

")ب(:في(2)
حم،.لراو

."اءلشهدوا")ظ(:في(3)

سقط(4)
."القرانوكونالدنيا،سماءإلى")أ(:من

01)جهماوابن)65932(،رقم(39/37،8379)أحمداخرجه(5) 3،)4
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اللهوأن
اللهوفرغالتثاؤب،ويكرهالعطاسيحب

والأجل،الرزقمن

لأعمالوالأقوالاوصعودلى،تعااللههاةومبالموت،اذبحوحديث

1قأب/ ونظرهونفسه،ببدنهجم@لرسولااجمعروحديثإليه،لأرواحوا4،2

تعالىاللهوبينبينهيكنلمأنإلىالعرشلىوبلوغه!والنار،لجنةالىإ

غيروعليه،الأمةأعمالوعرضعليه،الأنبياءوعرضالعزة،حجابإلا

مماهذا
صح

اللهصفاتفيالواردةالمتشابهةالأخبارمنع@ي@عنه

ممايبلغنالمومابلغناماسبحانه،
صح

فيه.اعتقادناعنه

الايوفي
(1)

لهانتأوولانردها،ولانقبلهاأنالقرانفيالمتشابهة

لاوعليهانزيدولاالمشئهين،تشبيهعلىنحملهاولاالمخالفين،بتأويل

غيربلغةصفاتهعننترجمولابميفها،ولانفسرهاولامنهاننقص

بللجوارح،ابحركاتولاالقلوب،بخواطرإليهانشيرولاالعربية،

7/1)تاريخهفيوالبحاري لإحسان(.ا-754)صحجحهفيحبانوابن4(،2

فضالةعنفضالةلىموميسرةطريق:من
فذكره.عبيدبن

ميسرةذكرفيميسرة-عنالراويالده-عبدبنإسماعيلعلىاختلفوقد

هوذىحبانابنحديثهصخحتابعيفهوميسرة،ذكرمحفوطاكاننف@سقاطه،@

5/4)نقاتهفي البوصيري.إسنادهوح@ن5(،2

كماإسقاطه-لمحموطاكانلىان
قالكمامنقطعفالإسنادالروايات-أكثرفي

أعلم.واللهلذهي.ا
لاياتا")ب(.في(1)
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وأصحابهلمجفهالنبيفسرهالذيونفسروجل،عزاللهأطلقهمانطلق

منلمرضيون،الأئمةواوالتابعون
لأمانة،وابالدينلمعروفينالسلفا

ونسلمعنه،أمسكواعماونمسك)1(،عليهأجمعواماعلىونجمع
يةلأشعروالمعتزلةابتأويلنقوللاتنزيلها،لظاهرلايةواهره،لظالخبرا

بل)2(؟لمكيفةواوالكراميةلمشئهةوامةلمج@والملحدةوالجهميةوا

بهاالإيمانونقول:تمثيل،بلابهاونؤمن(14اقأظ/تأويل،بلانقبلها

"بدعةتأويلهاوابتغاءسنة،بهاوالقولواجب،

سعدالقاسمأبوحكاهالذيسريجبنالعباسأبيكلامآخر
(4)

بن

وأجوبتها.المسائلباقيذكرثمأجوبتهفينيالزنجاعلي

الحسينبنأحمدأبيالإسلامحجةالإمامقول
(5)

الشافعي

(6)الحداد"بابن"لمعروفا
لى:تعااللهرحمه

)ظ(.فيليس

."والكيفية"ظ(.ت،)ب،في

2/1)للذهميالعلوانظر: 2 1،61 2 احتصار.وفيه(17

تصحيف،وهوسحيد""ةت()ب،في

الحسى".")أ(:في

يعر@اخروهناكهو.منينظر
اللهعبيدلعيمأبووهوالحداد"بابن"

الحسنبن

أحمدابن
نيالأصبهاالحسىبر

4ولد@سةلحداد،ا 6 وتوفي@،3
5يسة 1 7@.

19/4)السبرانظر: 86).
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علىاللهوصلىاصطفىالذينعبادهعلىوسلامدلهلحمداقال

اللهوفقكفإنكبعد:أماتسليفا:وسلمالطاهرينوآلهمحمدسيدنا

عنسألتنيالرشاد،سبلوهداكالسداد،لقوللىتعا
لحق،االاعتقاد

ويلتزمهيعتقدهأنالمكلفالعبدعلىيجبالذيالصدق،والمنهج
(1)

للصواب:الموفقوالله

اعتماده:وباطنهظاهرهفيويلزمهاعتقاده،العبدعلىيجبالذي

وسلم،والهعليهاللهصلىرسولهوسنةلى،تعااللهكتابعليهدلما

منالأول،الصدرجماع@
4قأب/السلفعلماء الذينوأئمتهم،ب(2

العبديعتقدأنوذلكالمسلمين.منبعدهممنوقدوةالدينأعلامهم

ولميلدلمصمد،فردأحد،واحداللهأنولسانه:بقلبهويعترفويقر

يكشرولاإياه،إلامعبودولاسواه،إلهلاأحد،كفؤالهيكنولميولد،

سميولاله،ظهيرولاله،وزيرولاله،نظيرولاله،
له،صاحبةولاله،

نهاية،غيرنواخر@بداية،غيرمنأولأبدي،قديمله.ولدولا

منلكمالابصفاتموصوف
والسمعلإرادة،واوالعلموالقدرة،لحياةا

لالإفضال،والمنوالجلال،واوالعظمةلجمال،واوالبهاءوالبصر،

يعلمشيء،علمهعنيعزبولاشيء،يشبههولاشيءيعجزه
خائنة

ع(:ظ،ت،)أ،في(1)
."مهويلز"

2 6



لاوالأرضفيذرةمثقالعنهيعزبولاالصدور،تخفيوماالأعين

كلمنزوعنمبين،كتابفيإلاأكبرولاذلكمنأصغرولاالسماء،في

لمحيياالرازق،لخالقاوعاهة،عيبكلعنومقدسوافة،نقص
الطالبطن،الباالظاهرلاخر،الأولاارث،الوالباعثلمميت،ا

الشكور.الغفورلمعاقب،المثيباالغالب،

وقضاهشيءكلقدر
(1)

وضز،ونفعوشر،خيرمنوأمضاه،وأبرمه

لاوحرمان،وعطاءونسيان،وعمدوعصيان،وطاعة
فييجري

ماملكه

معقبولالأمره،رادلالبريته،لمظاغيرأقضيته،فيعدليريد،لا

لحكمه
رب

(2)مالكوالآخرين،لأوليناإلهلمين،العا

الدين،يوم

بمانصفه1(،1الشورى/أالبصير@ألسميعوهوخمثءكمثلهءالئس

عليهاللهصلىرسوله-لسانوعلىالعظيم،كتابهفينفسهبهوصف

عنده،نقفبلنزيد،ولاذلكنجاوزلاالكريم،وسلم-واله
وننتهي

عنلبعدهقياس؟ولابرأيفيهندخلولاإليه،
والأجناسلأشكالا

4قأظ/من)ذلد لاألاسأتحثرولبهنوعلىآلثاسعلتنااللهففحلب(1

.(38سف/أيو@يشكرون

جميعوفوقعرشه،علىمستوسبحانهوأنه
فيأخبركماخلقه؟

."5فقضا")ب(.في(1)

ملد".")ب(؟في(2)
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ولاتشبيهغيرمنوسلم،عليهماللهصلىرسلهألسنةوعلىكتابه،

نمرهالصفاتمنجاءماكلوكذلكتأويل،ولاتحريفولاتعطيل،

الصالحالسلفبعلماءذلكفيونقتديعليه،مزيدغيرمنجاء،كما

ونتأولعنه،سكتواعماونسكت)1(،أجمعينعليهملىتعااللهرضوان

فيالقدوةوهمتأولوا،ما
وأؤلبهكأل@ههدلفمآتذين)أؤليهكالبابهذا

8،.1لزمر/اأ@تئبألاأؤلوأهئم

4قأب/خيرهبالقدرونؤمن ومرهوحلوهوشرهأ(3
هآ

من
عزالله(2)

حسنهاالعبادأعمالوأنأبرم،لماناقضولاحكم،لمامعق@لاوجل،

ومقدرةوجلعزاللهخلقوسيئها
(3)

ولاسواه،لهاخالقلاعليهم،منه

أخسنوأاتذينوتحزىعلوابماأحؤأاتذبن@@يخرى)4(،هوإلالهامقدر

أنهو3(،2الأنجياء/1@لمجئئوتوهتميفعلضايشل)لا13،1الجم/أبألحتنى@هو

حسنةتك)وإنذرة،مثقاليظلمهملاجائر،غيرذلكفيعدل

الأرزاقوكذلك0،،4اء/ال@أم@عظيماأتجرالدئةمنويؤتيفخعقها

ع(.)ظ،فيليس(1)
(2)

")ب(.دي

مع
"

الناسخعليهاوكتبخط،وهو
كذا"."

ع(.ت،ب،)أ،في(3)
مقد"

ةرو

من(4)
)ظ(،حاشيةعلىنسخة

و@ي
وهوإياها"إلا")ت(:وفي"،إياه".(@أ،)ظ،

خطا.
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تنقص.ولاتزيدلامقدرةوالاجال

منوخيرتهورسوله،عبدهمحمداأنونشهدونقرونؤمن
)1(،خلقه

ودينلهدىباأرسلهلمرسلين،اوسيدالنبيين،خاتموأنه
ليظهرهلحق؟ا

المشركون.كرهولوكلهالدينعلى

اللهأرسلهرسولكلوأنحق،لىتعااللهأنزلهكتابكلأنونؤمن

حق،وميكاثيلحق،جبرائيلوأنحق،الملاثكةوأنحق،لىتعا

منالكاتبينأموالكرالعرشوحملة)2(،حقوعزرائيلحق،وإسرافيل

لأولياءاكراماتوأنحق،لجنواالشياطينوأنحق،الملالكة

ومعجزات
(3)

فيوتأثيرحقيقةلهوالسحرحق،والعينحق،الأنبياء

حق،ونعيمهحقالقبروفتنةحق،ونكيرمنكرومساءلةالأجسام،

بينوالوقوفالساعةوقيام)/(،حقلموتابعدوالبعثحق،وعذابه

والصراطحق،والميزانوالقصاصللحسابالقيامةيوملىتعااللهيدي

نبينابهاخصالتيوالشفاعة)5(،حقلحوضواحق،
(1)

القيامةيوم

")ب(.حاشيةعلىونسخةع(،ت،)ظ،في(1)
لأ.آنيالهمن

سقط(2)
سيء.عزراتيلاسمدييصحولممط(،ت،)ظ،من

سقط(3)
ب،)أ،من

كلمةعلى)ظ(داسحوكتب"،ومعجراتالأولياء"ظ(.ت،

ديوقالكذا"."لأنبياء".ا"
لأولياء،ا"لعله.لحاشية:ا

(@@،)أ،في(4)
"

أولى.والمثبت"الموتلعدحقوالبعت"

فقط.)ب(من(5)
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حض،لجنةواحق،والمؤمنينوالنبيينالملائكةمنوالشفاعةحق،

وخروجتفنيان،ولاتبيدانلامخلوقتانوأنهماحق،والنار
منلمؤمنينا

مثقالقلبهفيمنفيهايخلدولاحق،دخولهابعدالنار
(2)

صذرة

بلبالنار،عليهميقطعلالى،تعااللهمشيئةفيالكبائروأهلإيمان،
(3)

لهم.نرجوبلبالجنةللطائعينيقطعولاعليهم،يخاف

وأنهلجوارح،باوعملبالقلبومعرفةباللسانقوللإيمان:اوأن

4قأ@/وينقصيزيد ب(.3

وأنحجاب،غيرمنالاخرةفيوجلعزربهميرونلمؤمنيناوأن

محجوبون.وجلعزرؤيتهعنالكفار

اللهكلامالقرآنوأن
رب

قلبعلىالأمينالروحبهنزللمين،العا

والملائكةبعلمهأنزلهوسلم،وآلهعليهاللهصلىالنبيينخاتممحمد

1قأظ/وكفىيشهدون السوروأنمخلوق،غيروأنهشهيدا،بالله(42

عجزتالتيالتاماتوالكلماتلمسموعاتالحروفواوالآيات
(")

ليسظهيرا=لبعضبعضهمكانولوبمثله؟يأتواأنعلىلجنواالإنس

فقط.)ع(من(1)

سقط(2)
ب(.)أ،من

ولكنا."ت(.)ب،في(3)

."أعجزت")مط(:في(4)
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المتلووأنهالكلابي،قالكماعبارةولا)1(،ليالمعتزقالكمابمخلوق

المسموعالمصاحف،فيالمكتوبالصدور،فيالمحفوظبالألسنة،
)2(،والآيلمصاحفواالصدوربتعدديتعددلامعناه،المفهوملفظه،

إذويرفعهشاء،إذأنزلهوالنغمات،لحناجراباختلافيختلفولا

يعود.بدأ@اليهمنهالسلف:قولمعنىوهذا)3(،شاء

مخلوقةبالقرانألفاظنايقولون:الذينواللفظية
"

جهميةمبتدعة

والشافعي.حمداالإمامعند

أحمدسمعتقال:الطبري،إبراهيمبنأحمدبنلحسينابهأخبرنا

القطانعليبنالحسيناللهعبدأباسمعتيقول:الشالنجييوسفابن

الحسينبنعليسمعتيقول:
(4)

الربيعسمعتيقول:الجنيدبن

"يقول:الشافعيسمعتيقول:
بلفظيالقرآنأوبالقرآنلفظيقالمن

جهميفهومخلوق
".

منوغيرهمخشرمبنوعليزرعةأبيعناللفظهذاوحكي
أئمة

السلف.

"لمعتزلةا")ب(:في(1)
خطا.وهو

."لاياتوالأ)مط(:في(2)

سقط(3)
)ع(:من

فيإد""بدلإذا"")ب(.فيوشاء"،إذويرفعهشاء،إذلهأنز"

الموضعين.

"ة)ت(منوسقط"،الحسينبنع(إ)ط،من(4)

."سمعتيقول.القطانعلي
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تظهرالتيلآياتاوأن
(1)

ونزولالدجالمن:الساعةقربعند

والدخانوالسلامالصلاةعليهيمريمابنعيسى
(2)

وطلوعوالدابة

الأخباربهاوردتالتيالآياتمنوغيرهابهامغرمنالشمس

حق.الصحا@=

رضيالصحابةوهمالأول،القرنالأمةهذهخيروأن
الله

عنهم،

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللهمشهدالذينالعشرة،وخيرهم

رضيوعليوعثمانوعمربكرأبوالعشرة:هؤلاءوخيرلجنة،با
الله

عنهم.تعالى

وسائروأزواجهوسلموالهعليهاللهصلىمحمدالحبونعتقد

ونمسكفضائلهموننشرمحاسنهمونذكرعليهم،اللهرضوانأصحابه

1قأب/وقلوبناألسنتنا لهم،اللهونستغفربينهم،شجرفيماالتطلععن(44

اللهلىونتوسل!
باتباعهمربهم

والسمعالقيامة،يوملى!(4)ماضيالجماعةوالجهاداونرى

دوللىتعااللهطاعةفيواج@المسلمينمنالأمرلولاةوالطاعة

لهم.المفارقةولاعليهم،لخروجايجوزلامعصيته،

سقط(1)
ماوقارن)ظ(.من

.(599)رقماللالكائيعندبماتقدم

سقط(2)
خطأ.وهووالذجال،")ب(:فيووقع)ع(،من

ع(:ت،ب،)أ،فيو)ظ(،من(3)
"

بهم
عهمتبابا"بدل"

".

ماضيان،."ظ(:)ب،في(4)
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أحذانكفرولا
الصلاةندعولاكبر،ولوعملهبذنبالمسلمينمن

وسلم،والهعليهاللهصلىاللهرسولبحكمفيهمنحكمبلعليهم؟

و.*
(1)

رويوقدلى،تعااللهلىايزيدسريرةونكللة،معا وعلىسرحم

قتلكلقد"قال:عليهاللهرضوانالحسينرأسرأىلماأنهعنه:
من

اللهرضوأنلحسيناقتلممنوتبرأ"،قاطعةوبينهبينكالرحمكانت

ونكلظاهرا،اعتقادناهذاباطنا،أوظاهرابهأشارأوعليه،وأعانعليه

لى.تعااللهإلىسريرته

تثبيه،غيرمنإثباتيقال:أنالتوحيدبابفيلجامعةاوالعبارة

وهوشف)ليتىكمثلهءتعالى:اللهقالغيرتعطيل.منونفي

0الشورى/أالبصحير@وألشميع . 1 4قأظ/1 أب2

بماآمنتيقال:أنالصفاتاياتمنالمتشابهفيلجامعةاوالعبارة

عليهاللهصلىاللهرسولقالبماوامنتأراده،ماعلىلى،تعااللهقال

أراده.ماعلىوسلم،واله

أنلىتعااللهونسألإليه،وننتهيبهنتمسكالذياعتقادنافهذا

جوادإنهيديه،بينالوقوفيوموسيلتناويجعلهعليه،يميتناوأنيحيينا،

ربللهلحمدواكريم.
كلامهاخرهذالمين.العا

ونترضى".")ب(.حاشيةعلىنسخةفي(1)

سقط(2)
."كلامهاخرهذا"مط()أ،من
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بنإسماعيلالإمامقول
التيمي:الفضلبنمحمد

بيانفيلحجةاكتابو""،والترهيبالترغيب"كتابصاحب

الةرحمهوقتهفيللشافعيةإمافاوكانالسنةأهلومذهبالمحجة

وجمعلى،تعا
جليلةمناقبالمدينيموسىأبوله

(1)
لجلالته.

فيقال
وتعالىسبحانهاللهاستواءبيانفيباب":"الحجةكتاب"

العرش.على

آيةفيوقال5،أطه/آشتوى@اتعرشعلىلرخمق@لى:تعااللهقال

2البقرة/أ@لارخمطوالسئؤدىا)وسعكزسئهأخرى: لعلىلأوقال:5،،5

.(1لأعلى/األأغلى@1رنكآشر)سنحلى:تعاوقال4،،النورى/أ@العظيم

منخلقيعلوهلاالسمواتفوقاللهالسنة:أهلوقال
ومنخلقه،

ويدعونهبأصابعهم،السماءلىيثيرون!لخلقاأنذلك:علىالدليل

لؤق)وهواتقاهروجل:عزوقالرهم،وأبصارؤوسهمإليهويرفعون

ألأزضبكمئحسفلشمآإقافىقنأمنم5)لى:تعاوقال8،.1الأنعام/1@وعبادو-

فستغمودبهثفصاصححآعلتكخيرسلأنفىألشمآئنأمنغأتمتمور@5لإذا

ولنزذكرفيهاالتيلاياتاذلكعلىلدليلوا7،،1،61أتارد/نذيى@

4قأب/ لواب،4

سقط(1)
)ت(.من
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فصل

فوقلىوتعاسبحانهاللهوأنالسموات،فوقالعرشأنبيانفي

رضيهريرةأبيحديثذكرثمالعرش.
فيالذيعنهلىتعاالله

العرش:فوقعندهفهوكتابفيكتبالخلقاللهقضىلما":"البخاري"

غضبيكلبترحمتيإن
"

إنالسنة:علماءقال:(2)قالثمبالسنةذلكعلىالاستدلالوبسط

فيبذاتههوالمعتزلة:وقالتخلقه.منبائنعرشهعلىوجلعزالله

مكان.كل

كانولوقال:العرش.لىعائد!الاستواءالأشعرية:وقالتقال:

دلالعرسبخفضكانتفلماالعرش،برفعالقراءةلكانتقالواكما

لى.وتعاسبحانهاللهإلىعالدأنهعلى

الشاعر:قاللى،أستوبمعنىاستوىبعضهم:وقالقال:

وغيرسيفصالعراقعلىبشراستوىقد
(3)

مهراقدم
(4)

.(3022)البخاريأخرجه(1)

سقط(2)
")ت(.من

فالثم

خطأوهوولا"")ب(:في(3)

5/1)الفتاوىمجموعفيكماالإسلامشجخقال(4) 46)."

صحيحدقليثتلم
شر5أد

منواحدغيروكانبي،عر
مصموعستإنهوقالوا.أنكروه،اللغةأثمة

."يعرف،.لا
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عنه،العجزبعدالحثيءقدرعلىمنإلابهيوصفلاوالاستيلاء

لاأنهترىألاعليها؟ومستولياالأشياءعلىقادزايزللملىتعاوالله

ذلك.قبلعنهعاجزوهوإلاالعراقعلىبالاستيلاءبشريوصف

اللهأرادماله:قيلأنهالمصري:النونذيعنالقاسمأبوحكىثم

يتوهلاأنأرادقال:العرش؟بخلقسبحانه
(1)

العارفين.قلوب

4قأ@/عنورويقال: رضيعباسابنأ(3
قولهتفسيرفيعنهماالله

المجادلة/1،71رابعهز...*@وهرالاثنثؤنجؤىمني@وتما@لى:@ا

مكان.كلفيوعلمه)2(،عرشهعلىهوقال:

معنىأنهؤلاءوزعمقالأنلىبالاثار!الاحتجاجساقثم

بالعرشلهاختصاصلاوأنهملكه،أي:اشتوى@اثعرشعلىلرخمق@

العرشلتخصيصإلغاءوهذابالأمكنة.لهمماأكثر
(3)

وتشريفه.

الماءعلىعرشهوكانالسمواتلىتعااللهخلقالسنة:أهلوقال

خلقبعدالعرشعلىاستوىثموالأرض،السمواتخلققبلمخلوقا

علىلأرضواالسموأت
بللمماسةامعناهولي@النص،بهوردما(4)

ع(.تب،)أ،في(1)
"

تتوه

(2)
العرش")ب(:@ي

."بالعرشلتخصيصه".(@)في(3)

سقط(4)
على".لأرضواالسماواتخلقبعدالعرش")ت(:من
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نفسه.عنأخبركمابلاكيفعرشهعلىمستوهو

بالرؤوسسبحانهاللهإلىالإشارةتجوزلاأنههؤلاءوزعمقال:

ذلكفإنفوق،لىوالأصابع!
أوقدالتحديد،يوجب

جمع
أنلمسلمونا

هوسبحانهالله
(1)

ونطقالأعلى،العلي
(2)

القرآن.بذلك

علوبمعنى:ذلكأنهؤلاءوزعم
(3)

وعندالذات.علولاالغلبة،

العلولأنالعلو؟وجوهسائرمنوالعلوالغلبةعلووجلعزدلهأنالمسلمين

أ(4هقأ@/وعلوالصفات،وعلوالذات،علولىتعادلهأنفنثبتمدح،صفة

صنلىوتعاسبحانهاللهلىالإشارة!منعهموفيوالغلبة.القهر
4)

جهة

الملللسائرمنهمخلافالفوق
قدالمللوساثرلمسلميناجماهيرلأن"

فيالفوقجهةمنلىوتعاسبحانهاللهإلىالإشارةعلىالإجماعمنهموقع

أحديستجزولمحجة،ذلكعلىبأجمعهمواتفاقهموالسؤال،الدعاء

الفوق.جهةسوىلجهاتاسائرمنولاالأسفل،جهةمنإليهالإشارة

1الحل/أدزقهر@وثنربهم)يخادؤنلى:تعاوقال 5

1أناطر/@الطيبألكلويضححدله@وقال:

)ظ(.فيلب@(1)

ونطقإ."لعله:الحاشية:فيالاسعليهاوكت"ونطلق":(@)في(2)

سقط(3)
فقط.)ظ(من

لى".!"ب(:)أ،في(4)
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.(4المعارج/1@إلهوالزرحتصئبةا)تحرجلى:تعاوقال

لعلىأئلغصزحالىائنيهئن...)قال:أنهفرعونعنلىتعاوأخبر

7،.3،63أغافر/مومى@لةاكفأطلع!أشنبآلسنؤت@ألأشنب

إلفايثبتأنهوالسلامالصلاةعليهموسىعنفهمقدفرعونفكان

السماء،فوق
حين

(1)

عليهموسىواتهمإليه،يطلعأنبصرحهرام

فوقهااللهأنتعلملالجهميةواذلك،فيبالكذبوالسلامالصلاة

وأضلبلفرعونمنفهماأعجزفهمذاته،بوجود
(2)

التيلجاريةاسألأنهوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنصحوقد

برأسها،وأشارتالسماء.فيقالت:"؟اللهأين"عتقها:لاهاموأراد

"وقال:
من

"،مؤمنةنهاف!أعتقها"فقال:الله.رسولأنتفقالت:أنا"؟

حينبإيمانهاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفحكم
فياللهإنقالت:

ذلك.يقولمنبكفرالجهميوحكمالسماء،

أبيكلامكلههذا
(3)

التيميالقاسم
(4)

لىتعااللهرحمه

ت،)أ،في(1)
مط(.ع،

"مط(:)ع،م@(2)

لجهمية.اعلىللحخةإتماقاوأئبتها"،وأضلبل

سقط(3)
)ب(.من

سقط(4)
)ت(من

.(11ه-2/81)المححةبيارفيالحجةانظر.(5)
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الحسينبنالحسنأبيبنعثمانعمروأبيالإمامقول

الشهرزوري
(1)

لمحدثاالفقيه
أقرانمنالثافعياصحابأئمةمن

و@مانيالصابوعثمانوأبيالبيهقي

فيكتابله
4قأظ/أصول" دثهلحمدا"أوله:فيقال."الدينب(3

جعلوالإيمان،بزينةأهلهوزينالأديان،علىالإسلاماصطفىالذي

أهلهاوأعزالغواية،أهلأمارةومجانبتهالهداية،اأهلعصمةالسنة

وسلممحمدعلىاللهوصلىبالقيامة،عزهمووصلبالاستقامة،

وعلى
وبعد:أجمعيناله(2)

النجاةسببوالسنةالهدى،ركنالإسلامجعللماتعالىاللهفإن

انتحلمنولاهاديا،ديناالإسلامغيرابتغىلمنيجعلولمالردى،من

لاالتيأهلها،الناجيالسنةأصولجمعتناجيا=نحلة(3)السنةغير

يسع
المسالكمنغيرهاسلكومنجهلها،لمالعاولابمرها،لجاهلا

جمعلىني!))ودعاقال:أنإلى-"هالكالبدعأوديةفيفهو
هذا

أهلاعتقادفيب(4هقأب/المختصر
الشافعيمذهبعلىالسنة(4)

صلىالنبيقولالإسلام-وأئمةالعلمأمراءهمإذلحديث؟اوأصحاب

ت،)أ،في(1)
ع،

ورديالسهر"مط(:
جمته.ترعلىأق@ولم"،

)ظ(.من(2)

وهو"،لإسلامالأ)مط(:في(3)
خطأ.

ظ(.ت،)أ،فيلبى(4)
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وسلم:والهعليهالله
كذلككانفإذا)1(،الزمانآخرفيالبدعتكون"

اذانزلماككاتميومئذالعلمكاتمفإنفليظهره،علمعندهكانفمن

وسلموآلهعليهاللهصلىنبيهمحمل!على
"

الطابع.أوالناسخمنزيادةولعلها"،محنةالزمان")مط(:في

54/8)دمقتاريخفيعساكرابنأخرجه

محمدطريق.من
عنيزيدبنئورعنمسلملنالوليدعنالدمشقيالرحمنعبدلن

خالد
عنمعدانبن

معاذ
أؤلها،الأمةهذهاخرولعنالبدع،ظهرتإذا"رفعهحبلبر

@
محملإ".علىاللهانزلماككاتميومئذالعلمكاتمنلمفلينشره؟علمعدهكانمن

عماربنوهثامالمفلوجالمجيدعبدبنومحمدالهيصمبنمحمدةورواه

اصحابيوسثالبدع،ظهرتإذا"بلفظبهمسلمبنالوليدعنكلهم
"

فعلى

أجمعين،.والناسوالملاتكةاللهلصةفعليهيفعللمفإنعلمه،يظهرأنالعالم

محمدقال
ال@ة.قال.علمه؟إظهاروماللوليد.قلتالهيصم.ب@

لحلالاأخرجه
@ي

1(،/2)قحديثهمنجز.فيررقويهوابن)787(،السنة

3رالصعيفةالسلسلةفيكما(1/1/66)والديملي
(6"15).

نظر.روابتهثبوتفيالوليدعنرواهمنكللكنأصح،اللفطهذاقلت.

علىيدلالوليدوسؤالهالخلالعندالهيصمبنمحمدطريقالطرق:أصحلكن

أعلم.للهواضطه،

منيسمعلملفيربنجبيريكودأنأخضىلكن
بنعمرعنروايتهلأنمعاذ،

4/5)التهذيبدظر.منهسماعهوفيالمزي:قالفيهامتكتمالخطاب 1،)0

2سنةقتلوعمرقلت. 1سنةومعاذ@،3 جبيراأنالسماعيؤيدوقدقبلها،أو@8

ومعاذهووكانالصديق،بكرأبيرمنوآسلملحاهلية،اآدركالابعين،كبارمن

بالصواب.أعلمفاللهبالنام
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"قال:أنلىالصفات!فيالكلامساقئم

تباركصفاتهومنفصل:

نفسهوصفكمابذاته،عرشهعلىواستواؤهفوقيتهلىوتعا
كتابه،في

قولهبدليلكيف،بلاوسلموالهعليهاللهصلىرسولهلسانوعلى

علطأشتوى)ثصوقوله:5(،أطه/مهوآشتوىعلىالعرشكخمقلالى:ر@ا

خمسةنيوتوله9،،5العرتان/أ@ألزحمنأئعرش@
)ثر:(1)أخرمواضع

السلام:عليهعيسىقصةفيلىتعاوقوله)2(،@علىأنعرلثنأشتوئ

وعلماء"قال:-ثمالعلو-اياتوساق"،5،5عمرأد/آلأ@اك)وراكغك

الأئمةوأعيانالأمة
علىمستوسبحانهاللهأنفييختلفوألمالسلفمن

علمعدهكادفمنأؤلها،الأمةهذهآخرلعنإذاجابر.عنلحديثاوجاء

عح@.محمدعلىاللهأنزلماككاتمالعلمكاتمفإنفليظهره،

3/1)تاريحهليوالسخاري)362(،ماجهابناخرحه فيوالعقيي7(،9
2/2)لضعفاءا هم.وكير(64

اللهعبدطريق.من
لدكرهحالرالمنكدرصمحمدسصالسريبن

القرشيالرحمىعبدبرعشةبينهماالحنكدرالنمنيسمعهلموالسريقلت:

كمابالكد@متهمانمروكانوهمازاذانبنومحمد
لين

واسالعقل!دلك

2/2)العقيليانظر.هما.وعبرصاعد 6(،5،/17)عساكرابنوتاريخ5(،6

الإلساد.واهيجابرفحديثوعليه

فقط.)ب(م@

2(،الرعد/وأ3(،وأيونى/4(،5لاعراف/ا1ةفيلخمسةالمواضعاانظر

.(4لحديد/اوأ4(،السجدة/وأ
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سمواتسبعفوقوعرشهعرشه،
(1)

اللهعبدكلامذكرثم-"
بئ

منبائنعرشهعلىسمواته؟سبعفوقبأنهربنانعرف"لمبارك-:ا

"خزيمة:ابنقولوساق-"خلقه
عرشه؟علىلىتعاال@هبأنيقرلمومن

منبإسنادهكافر"=فهوسمواتهسبعفوقاستوىقد
(2)

معرفة"كتاب

"،لحديثاعلوم
"كتابومن

للحاكم.نيسابور"تاريخ

@قال:ثم
إدرشبنمحمداللهعبدأبووالفروعالأصولفيمامنا

ورضيلىتعااللهرحمهالشافعي-
على"المبسوط"كتابهفياحتجعنه-

لاالكافرةالرقبةوأنالكفارة،فيلمؤمنةاالرقبةإعتاقمسألةفيلمخالفا

رضيالسلميالحكمبنمعاويةبخبربها-التكفيريصح
أرادوأنهعنه:الله

وآلهعليهاللهصلىالنبيوسألالكفارة،عنالسوداءلجاريةايعتقأن

فقاللا،أممؤمنةأنهاليعرف)3(؟جم@سوفامتحنهاإياهاإعتاقهعنوسلم

"لها:فقالأعجمية،كانتإذالسماء،لىفأشارت!"ربك؟أين"لها:
من

السماء:وإلىإليهفأشارت"أنا؟
تعني

السماء.فيالذياللهرسولأنك

والهعليهاللهصلىاللهرسولفحكم)4(،"مؤمنةفإنهاأعتقها،"فقال:

4قأظ/السماءفيربهابأنأقرتلقاوإيمانها؟بإسلامهاوسلم أ،أ4

."تهواسما"ب(:)أ،في(1)

")أ(؟في(2)

في
"

"قوله:(3)
فقط.)ظ(من"@لمجفامتحنهاإئاهاإعتاقهعن

1)ص/يجهتخرتقدم(4) 05).
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لفظههذا."والفوقيةالعلوبصفةربهاوعرفت

محمدبكرأبيالإماموقته:فيالثافعيةإمامقول
(2)

محمودبن

لى:تعااللهرحمهنيسابورفقيهالتميميسورةابن

بنلحسناالعلاءأبوأخبرناالرهاوي:القادرعبدلحافظاقال

4قأب/أحمد بنمحمدجعفرأبوأخبرناقال:لهمدانيالحافظاب(6

محمودبنمحمدبكرأباالفقيهالشيخسمعتقال:الحافظعليأبي

خلفأصليلا"يقول:النيسابوريالتميميسورةابن
ينكرمن

خلفولاالصفات،
خلفولاالفساد،أهلبقوليقولمن

يثجتلممن

الدين،يومإلىوالطينالماءقبلالنبوةيثبتولاالمصحف،فيالقران

منبائنعرشهفوقلىتعااللهبأنيقرولا
خلقه.

نيالسمعاالمظفرأبيللشيخيقولوسمعتهجعفر:أبوقال

الإيماندرجةلكيكونأنأردتإن"بنيسابور:
(3)

ةوالاخرالدنيافي

السةأهلاعتقاررسالته.فينيالصابوعثمانأبيعنالنصهذاأكئرورد(1)

.(23-14)ص/لألمةوالحديتاوأصحاب

)ع(:فيووقعت(،ظ،)أ،من(2)
خطأ.وهومحمد"ابن"

:(121)رقم4(،6)ص/لشابورلتاريخالسياقمنالمنتخبفيالالريفينيقال

أبيحت@كافىوالفضل،لمروءةواالثروةبيتمنمشهورالتميمي،بكرأبوالفقيه"

توفيلحسين.والحسناسبطجه:ابوابنتهعلىالصابونيعنمان
4شة 77@

ع(:ت،)1،في(3)
."لأئمةا"
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مسائل:ثلاثفيتداهنأنياك@الصالح،السلفبمذهبفعليك

العرش-علىحمنالراستواءومسألةالنبوة،ومسألةالقران،مسألة

."عيهيمالنبيعنالمأثورةوالسنةالقرآنمنالنصباستدلال

اللهعبدمنصورأبوالحافظحكاه
بن

محمد
الوليدبن

(1)

كتابفي

له.العلو"إثبات"

ذكرهونظيرقلت:
الفضلأبوحكاهما)3(،الثلاثلمسائلاهذه(2)

خاد@القلانسيأميرجةبنأحمدسمعتقال:المقديصيطاهربنمحمد

عندالإسلامشيخمعحضرتيقول:الأنصاريالإسلامشيخ
(4)

يرزالو

كلفوهأصحابهوكانالملك-نظامالطوسي-عليبنلحسناعليأبي

عليهدخلفلمابلخ،منورجوعهالمحنةبعدوذلكإليه،بالخروج

أئمةالعسكرفيوكانوبجله،أكرمه
من

(5)
جميغافاتفقواالفريقين،

بيلحراالبغداديهو(1)
وجودنها،القراءةبسرعةمشهوزامفيدا،حافطاكانلحنبلي،ا

رجبابنوقال
6سنةتوفيوأجزاء.وفوائدكثيرة،تخاريجولهلحنبلي:ا 4 3@.

النبلأءأعلاموسير2(،8،18)ص/لحسينياللشريفالتكملةصلةانظر:

(23/1 2/2)رجبلابنلحنابلةاطبقاتوذيل2(،3 3،32 34).

ظ(.)ت،من(2)

وأشهر.أعلىلمنتوا"لثلاثةا"ت(:ب،)1،في(3)

خطا.وهولأعلى"ع(:ظ،ت،)1،في(4)

سفط(5)
)ب(.من
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مسألةعنيسألوهأنعلى
يعنتونهالوزيريديبين

(1)
بماأجابفإنبها؟

كان
(3)

سقطبهراةيجيب
جبلموإنالوزير،عينمن

سقط
مض

عيون
(3)

لهانتدبالمجلسبهواستقردخلفلمامذهبه،وأهلأصحابه

منرجل
فقال:مسألة؟أسألأنفيالإمامالشيخيأذنفقال:لجماعة،ا

لماالوزيروأطرقفسكت.لأشعري؟الحسناأباتلعنلمفقال:سل.

(4)أنافقال:أجبه.الوزير:لهقالساعةبعدكانفلماجوابه،منعلم
لا

القرآنوأنالسماء،فياللهأنيعتقدلممنألعنوإنماالأشعري،ألعن

قامئمنبي.اليوموسلموآلهعليهاللهصلىالنبيوأنالمصحف،في

وصلابته،وصولتههيبتهمنبكلمةيتكلمأنأحدايمكنفلموانصرف

1قأب/ومنللسائلالوزيرفقال كناأردتم؟هذامعه:(47
نسمع

يذكرأنه

فاجتهدتمبهراة،هذا
(5)

ثمبه،أفعلأنعسىومابآذاننا،سمعناهحتى

هراةإلىفورهمنوخرجيقبلها،فلموصلةخلعاخلفهبعث
(6)

الروحأنوأفراخهم:لجهميةاأصلعلىبناءالنبوةفيالقولوهذا

."يفتنونهع(!ا)ت،في(

فقط،)ظ(ش(

)ع(:فيوأعين،،لات(:)أ،في(
"

عين
".

سقط(
الأ@تمعري،.أعرفلا"الطبقاتذيلوفيع(.ت،)1،من

ع(:)ب،في(
كذا"عيها.)ب(ناسخوكتبلأ،جتهدفا9

.(1/54.55)رجبلابنالحنابلةطجقاتذيلانظر:(
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فإذابها،مشروطةلحياوصفاتلحياة،كاالبدنأعراضمنعرض@

منمتأخروهمونجالها.بزوافزالتصفاتهتبعتهالموتبازالت
هذا

لىوفروا!الإلزام
(1)

قبورهم،فيالسلامعليهمالأنبياءبحياةالقول

لهمفجعلوا
يمكنهملمإذالأكبر،المعادقبلبهميختصمعاذا(2)

الموت.يذوقوالمبأنهمالتصريح

الاحتجاجواستيفاءالمسألةهذهعلىالكلامأشبعناوقد
(3)

لهم

الشافية"كتا@فيذلكفيماوبيان
(4)

للفرقةالانتصارفيالكافية

"الناجية

(3)

(4)

(5)

"ط(:)ب،في
من

سهو.ولعله"،

"لهاظ(:()ب،في
خطأ.وهو

"،لحججا")ظ(:في
ولي

ع(:ت،)أ،
."لحجاجا"

الئافية...،.الكافية")مط(:المطبوعةفيووقعلخطية.االشخجميعكذا@ي

منالعنوانصفحة"الكافية...الشافية"أعنيالعموان-وهذأ
النسخة

منالطاهرية
وهيتمتها،وخا"الكافيةالئافية"الكتابهذا

نفيسةعاليةنسخة

عنمنقولة
قبلالقيم()ابنالمؤلفعلىوالدهبقراءةرحبابنلحافظانسخة

"الافيةالكافية"لمشهور:االعنوانذكروقدأشهر،بستةوفاته

فصلآخرفي

منلحاشيةافيالأمثال
الظاهرية.نسخةعليهافوبلتالتيالمؤلفنسخة

90،11،/1)فيةاكالكافيةانطر: 99-2 03).

(2/3 07-4 الفوائد.لمعاط.(84
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لخيراأبيقول
(1)

ببلادالثافعيةفقيه"البيان"صاحبني-العمرا

تعالى:اللهرحمهالبمن

(2)السنةفيلطيفكتابله
فيهصزحالحديث،أهلمذهبعلى

بهذاوجلعزاللهوتكلمحقيقة،والاستواءوالعلو،الفوقيةبمسألة

بيالعرالقرآن
الصلاةعليهجبرائيلوأنحقيقة،بالاذانلمسموعا

سمعهوالسلام
من

الصفات@اثباتفيهوصزححقيقة،سبحانهالله

والنفاة.لجهميةابمخالفةوصرحونصره،بذلكواحتجالخبرية،

منسوكابأقوالهويقتدكاممنالأربعةالأنمةأتباعمنجماعةأقوالذكر

)تقدكل

موهببنبكرأبيقول
شارحلمالكيا(3)

زيد":أبيابنرسالة"

والدكنيةهوالخيروأبو)البيت:9541(1الونيةفيوكذاالنسخ،جميعفيكذا(1)

يحىلحسيناآدوفهو.اليانصاحبنيالعمراأمالم،ساواسمهالبيان،صاحب

العمراتي.سالمالخيرأيابن
2/6)يأسرار"،االقدريةلمعتزلةاعلىالردفيالانتصارهو"(2) 07).

عالمالقفاكانالمالكي،القرطيالتحيبيموهببنمحمدهو(3)
الرهادمن

كلبتواليمه،عنهوحملبه،واختضنيالميروازيدأبيابنصحبالمضلاء،

المقتبسجذوةالظر.@4"6سنةتوفيالسنة.أهلنصرةفيلجدلاعليه

2/4)بشكواللابنوالصلة)641(،رقمللحميدي 71)(1079).
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ذكرعندذكرهتقدمقد
(1)

بعضوحكينااللهرحمهمالكأصحاب

عرشهفوقإنهقوله:وأما"قال:بعبارتهنسوقهونحنشرحه،فيكلامه

عندوعلافوقمعنىفإن:"بذاتهالمجيد
وفيواحد،العربجميع

ساقئمذلك-تصديقوسلموآلهعليهاللهصلىرسولهوسنةاللهكتاب

"تأتيوقدقال-:أنلىلجارية،!اوحديثالعلو،إثباتفيلاياتا

فيا

في
@ناكلفى)فامشرألى:تعاقولهذلكوعلىفوق،بمعنى:العربلغة

فى)ولاضقنكثملى:تعاقولهوكذلكوفوقها،عليهايريد:1،5الملك/1

7أطه/@هوألنخلجمدغ عليها.يريد:أ1

أهلقالالايات،1،6الملك/أالتماء@فىمن)ءامنحملى:تعاوقال
(2)

فهمممامالك،قولوهوفوقها،يريدالعرب:بلغةلمونالعاالتأويل
(3)

4قأب/منأدركممنجماعةعن عنفهموهمماالتابعين؟ب(7

رضيالصحابة
أدله

عنهم؟
والهعليهاللهصلىالنبيعنفهموهمما

اللهأنوسلم:
(4)

السماء،في
يعني

قال(1)فلذلكوعليها،فوقها:(5)

سقط(1)
ع(.)أ،من

سقط(2)
.(@)من

"ب(:)أ،في(3)
."لهمه

اللهإنط(.ات،)أ،س(4)

"ت(.)أ،في(5)
بمعنىا
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علىعلؤهأنبينإنهثمبذاته،لمجيداعرشهفوقإنهمحمد:أبوالشيخ

جميععنبائنلأنهبذاته؟هوإنماعرشه
كلفيوهوكيف،بلاخلقه

منمكان
تحويهلاإذبذاته؟لابعلمهالمخلوقةالأمكنة

(2)

لأنهالأماكن؟

تجريلاإذكان،عمابصفاتهيحلولممكان،ولاكانوقدمنها،أعظم

مابخلافعندناوهوعرشه،علىاسحوائهفيعلوهلكنالأحوال،عليه

@اشتوئ)حممقال:لأنهالعرش؟علىأ(4هقأظ/يستويأنقبلكان

@وأتصش
(3)

ثمو"
لاستئنافإلاتكونلاأبدا"

(4)

يكونفعل
(5)

وبينبينه

فسحة...ماقبله

معناهفإنما5،أطه/@وآشتوئانعرشعلىلاالرخمقوقوله:قال:أنلىإ

الذي)6(،والملكوالغلبةوالقهرالاستيلاءغيرعلىالسنة:أهلعند

معنىإنهبقولهم:قالومنالمعتزلةظنت
(7)

يقول:وبعضهمالاستواء،

الحقيقة.دونالمجازعلىإنه

."فكذلك")ب(:في(

")ب(:في(
وهويها"يحو

خطأ.

سقط(
.("العرشعلىاستوى3"قال:الأنهفوله.ظ(:)ب،من

"،ستئنافللا")أ(:في(
ا.لاستئنا@،با")ب(و@ي

يصير،."ظ(.ت،)1،في(

)ت(.منسقط(

وهوبمعخى"")ظ(:في(
المعنى.بهبستقيملاإذخطا؟
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تأولوهماغيرعلىعرشهعلىاستوائهفيتأويلهمسوءويبثنقال:

علىمستولئايزللمأنهالعقولأهلعلمهقدماوغيره:الاستيلاءمن

سواء،ذلكفيوغيرهالعرشوكانلها،اختراعهبعدمخلوقاتهجميع

الفاسدتاويلهمفيهوالذيبالاستواءالعرشبإفرادلتأويلهممعنىفلا

وغلبة.وقهروملكاستيلاء

(1)أنهأيضابينوكذلكقال:
)ومنوجل:عزبقولهلحقيقةاعلى

1ال@اء/أقيلا@ال@همنأصدق لمنصفونارأىفلما(22
(2)

ذكرهادإفر

بصفةوتخصيصهوأرضهسمواتهخلقبعدعرشهعلىبالاستواء

صفهبوفأقرواونحوه،الاستيلاءغيرهناالاستواءأنعلمواالاستواء

بالاستواء
(3)

لأنهلمجاز؟اعلىلالحقيقةاعلىوأنهعرشه،على

شيءكمثلهليسإذوتمثيله،ذلكتكييفعنووقفواقيله،فيالصادق

من
لأشياء"ا

"،اللهإد")ت(:في(1)

"لمصنفونا")ب(:في(2)
خطأ.وهو

سقط(3)
اء،.بالاستوبوصفهفأقرواونحوه،الاستيلاءغيرلأهناقوله:)ت(مش

1/1)التاسي@نقضانظر:(4) 71 2/1)للذهبيوالعلو9(،7 3 6،51 3 66).
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تقدموقد
(1)

بالعراق:لمالكيةاإمامالوهابعبدالقاضيقول

(2)الذاتاستواءالاستواءإن
ابنقولوأنهالعرش،على

(3)
الطيب

لحسناأبيقولوأنهنضا،الوهابعبدعنهحكاهالأشعري
(4)

منوغيرهالخطابيقولوأنهكتبه،بعضفيبهصرحبنفسهالأشعري

والمحدثين.الفقهاء

لحضرميابكرأبوالإمامكلهذلكذكر
(5)

سماهاالتيرسالتهفي

(3)

(4)

)ص/932-042(.في

."الرب")ظ(.في

ت،)1،في
ع،

"أبي"مط(:
الطيببنمحمدبكرأبوهوالطيبوابنخطأ،وهو

4سنةالمنوفىالباقلأني 0 3@.

الدلاثلتلحيصفيالأواثلتمهيدكتابيه.فيالعرشعلىبالالسواءصزحوقد

2)ص/ 6،12 2/1)للذهبيالعلوفيكماوالإبانةمكارث،ط.2(،6 2 9،)8

1/1)التأسي@نقضوانظر: 71).

الحسن،.أبي")ت(:منسقط

القاضيهو
بنمحمد

فيإماتابالففه،عالفاكانني،الفيروالحضرميالحسنا

الأدبفيمشاركةولهوالفصاحة،البلاغةمنوافرحطذالبيفاالدين،أصول

فيتومفيدة.حسانتواليفولهالشعر،وقرض
4شة 8 9@.

2/5)بثسكواللابنالصلةانظر: )6231(،رقم(72
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ب
الاستواء"مسألةلىالإيماء!"

(1)
عليهاالوقوفأرادفمن

(2)
فليقرأها.

تقدموقد
(3)

البر:عبدابنعمرأبيقول

فيقالواالتأويلعنهمحملالذينوالتابعينالصحابة،وعلماء"

تأويل
(4)

رابعهز@هوالاثنثل!نخوىمن)مايحوتلى:تعاقوله

ذلكفيخالفهمومامكان.كلفيوعلمهالعرشعلىإنه:(7المجادلة/1

أحد
"بقولهيحتج

فيكلهاالواردةبالصفاتلإقراراعلىمجمعونالسنةوأهل"

القران
(6)

لمجاز!اعلىلالحقيقةاعلىوحملهابها،والإيمانوالسنة،

وأمامحصورة،صفةفيهيحدونولاذلك،منشيئايكيفونلاأنهمإلا

ولاينكرها،فكلهموالخوارجكلهاوالمعتزلةلجهميةاالبدعأهل

وهممشبه،بهاأقرمنأنويزعمونالحقيقة،علىمنهاشيئايحمل
عند

1/6)التأسيسنقضفيتجميةابنالإسلامشيخمنها:ونفلالرسالةهذهذكر(1) ا*8

1 1-2/112)الأسنىفيوالقرطي0(،7 23).

."عليه"ت(:ب،)أ،في(2)

سقط(3)
2)ص/فيتقدموقد)ت(،من 12).

سقط(4)
تأويلفيقالوا")ظ(.من

7/1)التمهيدانظر:(5) 39).

)ع(.في(6)
"القران"نسخةفيلحاشية:افيالناسخوقال@الكتاب"
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كتاببهنطقبماالقائلونقالهفيماوالحق)1(،للمعبودنافونبهاأقرمن

وهموسلموالهعليهاللهصلىرسولهوسنةلىتعاالله
أئمة

"الجماعة

اللهعبدمحمدأبيالدينموفقالإسلامشيخقول
بن

أحمد

وتعظيمهقبولهعلىالطوائفاتفقتالذي(@4هقأظ/لمقدصيا

@
خلامامته!

العلو":صفةإثبات"كتابفيقالمعطلأوجهمي

بذلكووصفهالسماء،فيبالعلونفسهوصفلىتعااللهفإنبعد:أما

ذلكعلىجمعوأوالسلام،الصلاةعليهالأنبياءخاتمرسوله
جميع

ذلكفيالأخباروتواترتالفقهاء،منوالأئمةالأتقياءالصحابةمنالعلماء

وجمعاليقين،بهحصلوجبماعلى
المسلمين،قلوبعليهوجلعزالله

ألخلقاطبائعفيمغروزاوجعله
بهمالكربنزولعندفتراهمجمعين،

إلىيلحظون
نحوهاويرفعونبأعينهمالسماء(3)

أيديهم،للدعاء(4)

لابألسنتهم،بذلكوينطقونسبحانهربهممنالفرجمجيءوينتظرون

فيواتباعهبتقليدهمفتونأوبدعتهفيغالمبتدعإلاذلكينكر
(5)

)في(1)

انظر(2)

لي@(3)

)في(4)

)في(5)

ع(.ت،
لمحبود".ا"

.(145/7)النمهيد؟

ع(.ت)1،في
لى.أولمثبتواعندها،،"ةظ(ب،أ،

على"."ت(:أ،
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"ضلالته

"عقيدته:فيوقال
ومن

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيقولالسنة
الدنيا"سماءإلىربناينزل"

(2)
وسلموالهعليهاللهصلىوقوله

4قأب/ (3)"عبدهبتوبةأفرحل@ه"ب(:8
وسلم:والهعليهاللهصلىوقوله

"
أشبههومافهذاقال-!أنإلى"ربكيعجب

(5)
مما

صح
سنده

تشبيههفيهنعتقدولانجحده،ولانردهولابهنؤمنرواتهوعدلت

ونتركبلفظهنؤمنبللمحدثين،اسماتولالمخلوقينابصفات

عليلرخمنلاةلىتعاقولهذلكومنتفسيرهقراءتهلمعناه،التعرض

1الملك/1@الت!فىقن)ءأمنملى:تعاوقوله5،أطه/آشتوفى@انعرش 1

(2)

(3)

(5)

6)

.(63)ص/العلوصفةإثباتالظرة

2)ص/يجهتخرتفدم 27).

رضيانمىحديثمن(2747)ومسلم)0595(،البخاريأخرجه
عنه.الله

سقط
ومسلم)7853(،البخاريأخرجهلحديثواربك،.لأيعجبب(:)ط،من
قدبلفظاهريرةأبيحديثمن(2054)

اللهعجب
بضيفكماصنيعكمامن

مسلم.لفظ"الليلة

منهموغير(1660)حبانبنوا)34471(،حمدوأ"(1203)ودداأبووأض@

"فوغا:عامرصبنعقبهحديث
غنم...راعيمنربكيعجب

"
صحيح.وسنده

."أشبه")ظ(:في

"قولهمن
هناإلى"بلفظهنؤمنبل

فيموجودغيروهوع(،ظ،ت،)ب،من
المطبوعة.قدامةابنعقيدة
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وسلم:والهعليهاللهصلىالنجيوقول
(1)اللهربنا"

)2(،السماء"فيالذي

"للجارية:وقوله
نهاف!أعتقها"قال:السماء.فيقالت:"؟اللهاين

مؤمنة
الأئمة.منوغيرهأنسبنمالكرواه"

فيداودأبووروى
قال:وسلموالهعليهال@هصلىالنبيأن"سننه"

ماإن
قال-:أنإلىالحديثوذكروكذا.كذامسيرةسماءإلىسماءبين

(4)"ذلكفوقلىتعاواللهالعرشذلكوفوق"

لاوتشبيهولاتعطيل،ولاردغيرمنبالقبولونتلقاهبذلكنؤمن

ال@هرحمهأنسبنمالكسئلولمابكيف.لهنتعرضولا)5(،تمثيل

استوى؟كيف5،أطه/آستوى@علىائعرش@الرخمقاللهعبدأباياله:فقيل

واجب؟بهوالإيمانمعقول،غيروالكيفمجهول،غيرالاستواءفقال:

(6)"فأخرجبالرجلأمرثمبدعة،عنهوالسؤال

)أ(.

تخريجهم

تخريجهم

تخريجهم

ع،)1،
ت(

تخريجهم

)ص/701-601(.

"،نأوبلا:

)ص/202-102(.
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الثاالشافعيهوبلوقته-فيالشافعيةإمامقول
حامدأبيني-

للصفات:لمثبتيناالسنةأئمةكبارمنكانتعالى،ال@هرحمهالإسفراييني

وجميعلىتعااللهرحمهالشافعيومذهبمذهبيقال:
علماء

كافر،فهومخلوققالومنبمخلوق،ليساللهكلامالقرآنأنالأمصار:

منسمعهالسلامعليهجبرائيلوأن
محمدإلىوحملهوجلعزالله

وسلموالهعليهاللهصلى
(1)

وسلموآلهعليهاللهصلىمحمدوسمعه

رضيالصحابةوسمعهالسلامعليهجبرائيلمن
الله

صلىالنبيمنعنهم

والتاءكالباءمنهحرفكلوأنوسلم،والهعليهالله
(2)

عزاللهكلام

4قأظ/بمخلوقليسوجل أ(.6

فيكتابهفيذكره
شيخعنهوذكره"الفقهأصول"

ابنلإسلاما

تيمية
(3)

لمصريةاالأجوبة"كتابفي

حامدأبوالشيخوكانالله:رحمهشيخناقال
بمخالفةيصرح

القرانمسألةفيالطيببنبكرأبيالقاضي
(4)

."عحممحصدإلىوحمله"قوله:ع(:ط،)ت،من(1)

ع(.ت،)1،في(2)
والباء".كالتاء"

ع(:ظ،ت،)أ،فيلي@(3)
"

تيميةابن

1/1)لتأسيسانقضالظر:(4) 8،11 82).
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محمدبكرأبيالأئمةإمامقول
السنة:إمامخزبمةبنإسحاقبن

قال
(1)

الأنصاريالإسلامشيخ
(2)

سمعت
يقول:عماربنيحيى

محمدحدثنا
محمدبنالفضلبن

يقول:خزيمةبنإسحاقبن

4قأب/ محمدالأئمةإمامجديحدثناأ(9
خزيمةبنإسحاقبن

(3)
قال:

ا
كلامنبدللاعرشه،علىمستوخالقناأنسبحانه:اللهبخبرنؤمننحن

إنهالمعطلة:لجهميةاقالتكمالنا-قيلالذيغيرنقول-ولاالله،

كفعللهم،قيلالذيغيرقولافبدلوااستوى،لاعرشهعلىاستولى

وجلعزاللهبخبركفروااليهود:
(4)

الأعلىالعليخالقنااستواءذكربابالتوحيد":"كتابفيوقال

فوقهفكانعرشه،علىيشاءلماالفعال
(5)

شيءكلفوق
ساقئمعالئا.

والسنة.القرانمنذلكعلىالأدلة

فوقاللهبأنالإقرارأنعلىالدليلبابقال:ثم
منالسماء(6)

لجارية.احديثساقثمالإيمان،

ذكر"."ظ(:)ب،في(1)

لهروي.اإسماعيلأبوهو(2)

سقط(3)
حزيمةبنإسحاقبنمحمدالأئمةإمامجذيحدثنايقول.")ت(.من

وجلعزاللهبخبركفروااليهود:كفعل"فقطظ()ب(من(4)
لأ

والتوحيد.ع(ظ،ت،)أ،منلمثبتوافيء"،كلفوقوكان")ب(:في(5)

"ظ(:ت،)أ،في(6)

."في

2 9



3
علماءرواهاالقوام،صحيحةالسندثابتةأخبارذكربابقال:

الربنزولفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنوالعراقلحجازا

مقرشهادةنشهدقال:ثمليلة.كلالدنياسماءإلىوتعالىسبحانه

تباركالربنزولذكرمنالأخبارهذهفيبمابقلبهمصدقبلسانه

الأحاديث.ساقثمالكيفية.نصفأنغيرمنلى،وتعا

والسلام.الصلاةعليهموسىلكليمهلىتعااللهكلامبابقال:ثم

ذلك.علىالأدلةساقثم

السمواتخوفوشدةبالوحيلىتعااللهيملمصفةبابقال:ثم

وسجودهم.السمواتأهلصعقةوذكرمنه،

غيرمنالقيامةيومعبادهيكلمسبحانهاللهأنالبيانبابقال:ثم

ذلك.فيالأحاديثذكرثمعباده.وبينلىتعااللهبينيكونجمانتر

يكونبهالذيلىتعااللهكلامبينالفرقبيانذكربابقال:ثم

خلقه؟
وبين

بكلامه.يكونالذيخلقه

يومالمؤمنينجميعإليهينظرلىتعااللهأنالبيانذكربابقال:ثم

المنكرةلمعطلةالجهميةاأنوفرغمتوإنوفاجرهمبرهمالقيامة

لىوتعاسبحانهاللهلصفات

1/2)خزيمةلابنالتوحيدانظر:(1) 31-4 06).
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فيوكتابه
جليل.كتاب"السنة"

فيلحاكمااللهعبدأبوقال
"

"كتابوفيله،(1)"لحديثاعلوم

تاريخ

الأئمةإمامسمعتيقول:هانئبنصالحبنمحمدسمعت:(2)نيسابور"

سبعفوقاستوىعرشهعلىاللهبأنيقرلممنيقول:خزيمةبنبكرأبا

منبائنوأنهسمواته،
ضربتلا@تابفإن)3(،يستتابكافرفهوخلقه؟

الذمة.وأهلالقبلةأهلبريحهيتأذىلئلامزبلةعلىوألقيعنقه،

وثلاثمائة.عثرةاثنتيسنةخزيمةابنالإمامفيتو

ذكره
(4)

4قأظ/الشيخ فيازيالشيرإسحقأبوب(6
طبقات"

4قأب/ ني:لمزاقالني،لمزاعنالفقهأخذ)5(،الفقهاء"ب،9
"

أعلمهو

منيبالحديث
جميغا.والفقهبالحديثالعلمفيمثلهوقتهفييكنولم"،

فهمالآخرةفيتعالىاللهرؤيةينكرفمنكتابه:فيوقال
عند

عندبمؤمنينوليسوالمجوس،واوالنصارىاليهودمنشرالمؤمنين

جميع
لمؤمنين.ا

.(1/8،081)الأباطيلفينيلجورقااأخرجهطريقه.ومن4(،8)ص/(1)

طهران.فيطغبالفارسية،مختصرهويوجدمفقود،وهو(2)

"،ويستتاب"ظ(:ت،)1،في(3)

"،كرهذو)ت(:!في(4)

)ص/501،601(.(5)
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الطبريجريربنمحمدجعفرأبيالإمامقول
(1)

الفقهفيالإمام

:(2)والقرانوالنحوواللغةوالتاريخلحديثواوالتفسير

"كتابفيقال

صريح
":"السنة

هوربهأنيعلمأنامرئوحسب

خابفقدذلكغيرإلىتجاوزفمناستوى،العرشعلىالذي

وخسر
(3

الكبيرتفسيرهفيوقال
(4)

@اتصش@اشتوئ)غلى:تعاقولهفي

رتفعواعلاقال:5،4لأعراف/ا1

بيعالرعن1،:1أفصلت/البما@إلىآشتولمحه)ثملى:تعاقولهفيوقال

أنهأنسابن
ارتفعيعني:

ئحمودا@مقاصمارئبيتعثكأن)عممعلى:تعاقولهفيوقال

بعده.الاتينيالزنجاسعدقولبعدماإلىع(ت،)أ،فيهذاالطبريقولتأخر(1)

القراءات"ظ(:)أ،في(2)

صريحانظر:(3)
.(17)ص/السنة

هو(4)
"

."البيانجامع

61/1)2(،8/50)لطبرياتفسيرأنظر:(5) 38).

)ب(.منأصبنالربيعقولمعالآيةهدهسقطت(6)

.(24/98)لطبرياتفسيرنظر:وا
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العرشعلىمعهيجلسهقال:9،،7الإسراء/1

أتبغلعلى-صزصالىاتنيطئقفرغرن)وقالوجل:عزقولهفيوقال

لاطل!وإبئموسئإلهإكفأطلعالسمؤتألتمنب@ألاشنب

يقولفيماكاذباموسىلأظنني@يقول:3،63،7أغافر/@ئحذبم

ويدعي
إليناأرسلهالسماءفيربالهأن

فيماالقول:(4)له(3)"الدينمعالمفيالتبصير"كتابفيوقال

أنهإخبارهنحووذلكخبرا،الصفاتمنعلمهأدرك
بصيرسميع

.(64الماندة/1@@ئسوطانيداه)بلبقوله:يدينلهوأن

ؤآلاكرار@اتجنلذورئكوضه)ويقئتعالى:بقولهوجفالهوأن

7،.2حمى/لرا1

وسلم:وآلهعليهاللهصلىالنبيبقولقدمالهوأن
"

حتى
(6)

يضع

15/1)الطبريتفسيرانظر:(1) 45).

.(24/66)لطرياتفسيرانظر.(2)

)ص/431-331(.(3)

ع(.ظ،)1،فيلي@الم(
انهإخارهنحووذلكحبزا،"قوله.)ت(منسقط(5)

بصير!.سميع

.(11النورى/انمحير@1ألنمبع)وهولى.تعاقولهلىيثير!وهو

سقط(6)
)ب(.@
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(1)"قدمهفيهاالعزةرب

"لقوله:يضحكوأنه

"إليهيضحكوهواللهلقي

@يخيلىبذلكالنبيبخبرالدنياسماءإلىيهبطوأنه

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيبقولإصبعالهوأن
ما"

إلاقلبمن

حمنالرأصابعمنإصبعينبينوهو
"(4)

وصفتالتينيالمعاهذهفإن
(5)

مماونظائرها
(6)

بهااللهوصف
(7)

لجهلبايكفرلاوالروية؟بالفكرعلمهحقيقةيثبتلامماورسولهنفسه

."إليهانتهائهابعدإلاأحدبها

."التأويلإبطال"كتابفييعلىأبوالقاضيعنهالكلامهذاذكر

جريرابنكان"لخطيب:اقال
إلىويرجعبقوله،يحكمالعلماء،أحد

قدوكانرأيه،
أحدفيهيشاركهلمماالعلوممنجمع

عصره،أهلمن

)في

)في

)في

)ص/342(.تخريجه

)ص/442(.تخريجه

)ص/722(.تخريجه

)ص/442(.تحريجه

"ت(:أ،
وضعت

أ،
ما""ت(.ع،ب،

")ظ(.حاشيةعلىونسحةع(ت،
."به
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1قأب/عارفاوكان لمعابابصيرابالقران،5،0
القران،أحكامفيفقيهاني،

صحيحهاوطرقهابالسننعالما
(1)

ومنسوخها،وناسخهاوسقيمها،

لحراموالحلالوالأحكامافيوالتابعينالصحابةبأقوالعارفا
"(2)

الإسفراييني:حامدأبوقال
يحصلحتىالصينلىرجل!سافرلو"

(3)له
محمدتفسيركتاب

كثيزا".يكنلمجريربن

4قأظ/أعلمالأرضأديمعلىأعلمما"خزيمة:ابنوقال منأ،7

جرير".بنمحمد

محمدأنيحكياللغوي:اللهعبدبنعليسمعتالخطيب:وقال

."ورقةأربعينمنهايومكلفييكتبسنةأربعينمكثجريرابن

عليهأصحابلهمستقل،مذهبلهوكانقلت:
(4)

الفرجأبومنهم:

زكريابنالمعافى
(5)

قالهمافليطالعالبابهذافيوالتابعينالصحابةأقوالمعرفةأرادومن

)ظ،في(1)
ع،

وصحيحها"."مط(:

2/1)بغدادتاريخانظر:(2) 6،11 بعده.ماإحالةوكذلك(62

لهيحصل"بدلإلى!يصل@)ظ(:في(3)

عذة"مط(.)ع،فيووقعمذهبهعلىمقصوده:ولعلظ(ت،ب،)1،فيكذا(4)

بقوللنمدههلجريري،اله:يقالكانلأدباء،االفقهاءمنالقاضي،نيالنهرواهو(5)

فيالاالصالحوالأنيىفيالكاالصالحلجليسا9له:الطبري
"

فيتو
53سنة 9
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تفسيرفيعنهم
(1)

1الأعراف/1@لتجلوربهتجكفلما@ال@لى:تعاقوله 4،)3

)ثموقوله:5،،الشورى/1@نؤ-مهنمنيتفظزتآلشمؤتد)تكلوقوله:

يتبين5،4)الأعراف/@آتعششعلىاشتوى
ورسوله:باللهلىأوالفريقينأيله

لمستعان.اواللهوالإثبات،السنةأهلأولمعطلةالجهميةا

سعدوقتهفيالشافعيةإمامقول
نيالزنجاعليبن

(2):

"فقال:بالذاتبالفوقيةصرح
لفظه.هذا"ذاتهبوجودعرشهفوقوهو

فيهاقصيدةلهالسنة،فيإماموهو
(3)

أولها:معروفة

الأثرواتغاللهبحبلتمسك
(4)

اللهأنلحق:اأهلعندوالصوابالقصيدة:ههذشرحفيوقال

قبلمخلوقاالماءعلىعرشهوكانوالأرض،السمواتخلقتعالى

السمواتخلقبعدالعرشعلىاستوىثموالأرض،السمواتخلق

القران.بهونطقالنصبهوردماعلىلأرض،وا

1/4)الطبريتفسيرانظر:(1) 28-4 37)

شيخهو(2)
عارفاالقدر،جليلزاهذا،لفاعاكبيراإماماكانالقاسم،أبولحرم،ا

توفيبالسنة،
4سنة 7 1@.

18/3)النبلاءأعلامسيرانظر. 8

فيوالضميركذا"،"عليها:)أ(ناسخكتب(3)
التنة.لىيعود!فيها""

ودعالبيت:وتتفة(4)
2/1)للذهيالعلوفيكماخبر.يلائمهلاراصلاعنك 3 49).
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عليهمستولياكانلأنهعليه،لىواستوملكهانهاستوالهمعنىوليس

مالكلأنهأحدثه،وهوذلك،قبل
جميع

عليها.ومستوللخلائقا

ماسأنهأيضاالاستواءمعنىوليس
(1)

أوعليهاعتمدأوالعرش

ذلككلفإنطابقه؟
علىبذاتهمستوولكنهذكره،جلصفتهفيممتنع

نفسه.عنأخبركماكيف،بلاعرشه

علىالمسلمونأجمعوقد
بذلكونطقالأعلى،العليهواللهأن(2)

الغلبة،علودثهوأن1(،الأعدى/ألأغلى@1رتكأشر)ستحلى:تعابقولهالقران

5قأب/العلووجوهسائرمنالأعلىوالعلو 0

صفةالعلولأنب(؟
مدح

عند

والغلبة.القهروعلوالصفاتوعلوالذاتعلودلهأنبذلكفثبتعاقل،كل

قدالمللوسائرالمسلمينوجماهير
إلىالإشارةعلىالإجماعمنهموقع

علىبأجمعهمفاتفاقهموالسؤال،الدعاءفيالفوقجهةمنثناؤهجلأدثه

ةالإشارأحديستجزولمحجة،الفوق-جهةمنسبحانهاللهإلىالإشارة

لى:تعاوقالالفوق،جهةسوىلجهاتاسائرمنولاالأسفل،جهةمنإليه

الحل/دزقهر@1تنرجمهم)يخالؤن
لعملوالطيهصألكليمعدلة@وقال:ه،"

(4الممارح/1@إلهوالررحانملبه@ة)تغرج0(،1ألاطر/@يرفعه،الفخلح

@الأشئبأئلغقعقصزعالىابق)لهئنقال:أنهفرعونعنوأخبر

ما")ب(:في(1)
بين

"
وهو

خطا.

سقط(2)
)ت(.من
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37أغافر/@نحذب@لاظل!وإفموسىإلهإلى+فأطلعأشببآلسئؤت ، 36)

4قأظ/فهمقدفرعونوكان موسىعنب(7
حتسالسماءفوقإلفايثبتأنه

ليسومخالفناذلك،فيبالكذبموسىتهمواإليه،يطلعأنبصرحهرام

فرعون.منفهفاأعجزفهوذاته،بوجودفوقهاللهأنيعلم

لجاريةاسألأنهوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولعنصحوقد

برأسها،وأشارتالسماءفيقالت:"،الله؟أين"عتقها:مولاهاأرادالتي

"وقال:
من

)1(،"مؤمنةنهاف!أعتقها"فقال:لله.ارسولأنتقالت:"،أنا؟

حينبإيمانها@سي@النبيفحكم
السماء.فياللهإنقالت:

1الأعراف/1@اتصش@اشتوئ)موجل:عزاللهوقال 5 وقال4

1السجدة/1@إلهئعرجثولارضىاإلىالشمامف)يدئرألائرلى:تعا 5

ماع@النبيوذكر
وبينالسابعةالسماءبينوماسماء،إلىسماءكلبين

"قال:ثمالعرش،

(2)"ذلكفوقاللهثم

السنة،أئمةبأجوبةعنهافأجابالسنة،فيعنهاسئلأجوبةوله

سريجبنالعباسأبيوقتهإمامبجوابوصدرها
(4)

1)ص/يجهتخرنقدم(1) 05).

بنالعباسحديثإلىيشير(2)
1)ص/يجهتحرتقدموقدالمطلبعد 07)

2/1)للذهبيالعلوانظر:(3) 3 49).

2)ص/تفدموقد(4) 52-259).



(1)أئمةأحداللالكائيالطبريالقاسمأبيالإمامقول

أصحاب

الكتب:أجلمنوهو)2(،السنةفيكتابهفيتعالىاللهرحمهالثافعي

@اشتوئعلىائعرش@الرخمقوجل:عزتولهنيجاءماسياق"

منقولذكرثمالسماء،فيعرشهعلىوجلعزاللهوأن5،أطه/
هذا

اللهوعبدعمر،قولوهوقال:والأئمةوالتابعينالصحابةمنقوله
بن

وعددحنبلبنوأحمدمسعود
(3)

الاثارساقثمذكرهم،يطولجماعة

عباسوابنوعائشةمسعودوابن(15اقأب/وعليعمرعن:ذلكفي

وغيرهمعمربناللهوعبدهريرةوأبي

محييالأمامقول
روحه:اللهقدسالبغويمسعودبنالحسينالسنة

فيوالمعطلة-لجهميةاحلوقفيشخىهوالذيتفسيره-فيقال

الأعرافسورة
(5)

الكلبيقال@هواتحصش@اشتوئ)حمتملى:تعاقولهفي

اءلاستوالةلمعتزاوأولتقال:صعد.عبيدة:أبووقالاستقر.ومقاتل:

صفةالحرشعلىالاستواءفيقولون:السنةأهلوأماقال:بالاستيلاء،

."لأئمةا")ظ(:في(1)

")ب(:في(2)

به؟لمرادوالى،أولمثبتوا"السنةكتابفي
"

أه@،اعقادأصولسرح

"،لجماعةواالشة

وعذ،."ت(:)أ،في(3)

.(3/0387204)لجماعةواالسنةأه@،اعتقادأصولشرحانظر:(4)

اية/45.(5)
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العبدعلىيجبكيف،بلاالله
اللهإلىفيهالعلمويكلبذلكيؤمنأن(1)

مجهولغيرالاستواءمالك:قولحكىثمتعالى،

التكييففإنه)3(،التأويلنفيهوكيف،بلالهم:بقوالسلفومراد

لحقيقةاتخالفكيفيةيثبتونالذينهمفإنهمالتأويل،أهليزعمهالذي

فيقعون
(4)

@بالتأويلالتكييفثباتولحقيقة،انفيمحاذير:ثلاثةفي

الإثباتأهلوأمالنفسه.أثبتهاالتيصفتهعنلىتعاالربوتعطيل

أحدفليس
وكذاكذاكيفيتهويقول:لنفسه،لىتعااللهأثبتهمايكيفمنهم

@عليهرداكيفبلاالسلفقوليكونحتى
التأويلأهلعلىردوانما

معناه.وتعطيلاللفظ،تحريفوالتعطيل:التحريفيتضمنالذي

فصل

4قأظ/ذكرفي تعالى:اللهرحمهوأصحابهأحمدالإمامقولأ(8

أخبرناقال:موسىبنيوسفحدثنا:"السنة"كتابفيالخلالقال

اللهعبد
السابعةالسماءفوقلىوتعاتباركربنالأبي:قيلقال:أحمدبن

@بائنعرشهعلى

نعم،قاد:مكان؟بكلوعلمهوقدرتهخلقه،ن
لا

")ط(.حاشيةعلىونسخةع()أ،في(1)

"الرجل

3/2)التنزيللممعاانظر:(2) 3،52 36).

."للتأويل":(1)في(3)

"فيقولون")ت(.في(4)
خطأ.وهو
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علمهيخلوشيءمن

قال:الميمونيلحميداعبدبنالملكعبدوأخبرنيالخلال:قال

العرش؟علىليسلىتعااللهإن:(2)يقولعمنأحمداللهعبدأباسألت

الكفرعلىيدوركلهكلامهمفقال:

الطبريالقاسمأبووروى
(4)

بإسناده:له"السنة"كتابفيالشافعي

من)مايحوتتعالى:قولهمعنىماالله:عبدلأبيقيلقال:حنبلعن

معكز@)وهولى:تعاوقولهالمجادلة/7،رابعهر@1هوالآثنفتخوى

حدبلاالعرشعلىوربنابالكل،محيطعلمهقال:الحديد/،(؟1
لاو

)5(،صفة
والأرضالسمواتكرسيهوسع

1/2)تيميةلابنالتأسيسنقضفيكماللخلالالسةالظر: ودكره8(،0

1)ص/العلوصفةإتاتفيقدامةوابنمعلفا،(674)اللالكائي رقم7(،6

(80).

."قال"ظ(.ت،)أ،في

1/2)التأسيىنقضفيكماللخلالال@ةانظر: 0،72 08).

فيوكتابهاللالكائي،هو
لحماعة.واالسةأهلاعتقادأصولشرحهو:السنة

."الفاسمأبو"مط(.)ع،منوسقط

."وصف")ب(:في

.(675)رفم(3/204)لاعتفادااصولشرحوانطر.)ع(.منسفط
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اللهإنقالرجلعنحنبلبنأحمدسألت:(1)طالبأبووقال

هوالأب،5اقأب/ثنثل!ثخرئمن)ماي@رتلى:تعاقولهوتلامعنا،

عليه:قرأتهلاأولها،ويدعونلايةابآخريأخذونقال:رابعهر@؟

(2)فعلمه@ألئؤتفىمايغلغأدتهآنتر)ألتم

فيوقالمعهم،
"ق"

(3)

"ا@ررلد@جلمنإلهقربونحق(وبهءلقسهتوشوسماونغد@6،:1آية/أ

اللهقالكماأقولقال:رجلاإناللهعبدلأبيقلتالمروذي:وقال

هرإلاخمسل!ولابعهزرهوإلآثنئل!نخوىمن)ماي@وتلى:تعا

الله:عبدأبوفقالغيره،لىأجاوزه!ولاهذاأقول7،المجاددة/أ@سادسهم

الاثنثةتجرىمن)ماي@وتنقول:فكيفقلت:الجهمية.كلامهذا

(5)@هرسادسهمإلاخسيماولارابعهزهو
مكانكلفيعلمهقال:

معهموعلمه
علمهأنهعلىيدلالآيةأولقال:

"لطيبا")ت(:في(1)
خطا،وهو

(2)
دي

ع(.)ت،
"

"،بالعلم
")ب(.فيو

"،فالعلم
")ظ(:وفي

هو".فالعلم

ظ(.)أ،من(3)

3/1)بطةلابنالإبانةانظر:(4) 5،96 .(116)رقملجهمية(اعلىالردا-0

سقط(5)
هنا.لى!"أجاوزهولاهذاآقول"قوله:منظ()ب،من

3/1)بطةلابنالإبانةانظر.(6) 6،01 للذهبيوالعلو)711(،رقم(61

(2/1 1 .(440)رقم(15

3 0



السماءفوقعرشهعلىوجلعزالله@ىانآخر:موضعفيوقال

مماسقغيروأنهالسفلى،الأرضتحتمايعلمالسابعة،
(1)

منلثيء

منبائنلىوتعاتباركهوخلقه،
منهبائنونوخلقهخلقه،

منلخلالاعنهرواهالذي"لجهميةاعلىالرد"كتابفيوقال

الله.عبدابنهطريق

العرش.علىلىتعااللهيكونأنلجهميةاأنكرتمابيانباب"قال:

تعالى:قالوقدالعرس،علىتعالىاللهيكونأنأنكرتممالهم:قلنا

اشتوى@وألعرشعلى@الرخمن
الأرضتحتهوفقالوا:أطه/5،؟(3)

والأرضالسمواتوفيالعرش،علىهوكماالسابعة
(4)

كلوفي

قالالألعام/3،لأزضى@1اوفىآلشنؤتفىالله)وهو:(5)وتلوامكان،

منفيهالي@كثيرةأماكنالمسلمونعرفقدفقلنا:أحمد:
الربعظمة

ليستالقذرةوالأماكنلحشوشواوأجوافكمأجسامكمشيء:

السماءفيأنهوجل:عزاللهأخبرناوقدشيء،تعالىعظمتهمنفيها

ماسق")ب(:في(1)

عليه.أقفلم(2)

سقط(3)
لهم.قلنا"قوله:منظ()ب،من

أنكرتم.ما
هنا.إلى"

")ب(.في(4)
."لأرضافيو

وتلا@."ة)ب(في(5)

فهماوأجومهمأجسالأ)ب(:في(6)
".
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أمننمأنمتمور@5فاذاآلأزضبكمئحسفالمتمآ(نفىقنأمنم5)فقال:

@الطيبال@يقحعدله@وقال:7(،1،61الملك/1الاية@فىألسم!...نن

زفعه)بل5،،5عمران/آلأ@إكورافعكتوفيف@إقوقال:0،،1أناطر/

1الناء/ه@1إيىألله ."5،0النحل/أدؤتهر@وثنرتهم)@افون8،،5

4قأظ/كلهالكتابهذاذكر "السنة"كتابفيالخلالبكرأبوب(8

(1)له

البيهقيجمعمنوالهوعلىوكلامه.أحمدنصوصفيهجمعالذي

"سماهالذيكتابهفي

كتابانوهماالشافعيكلاممنالنصوصجامع

عالم.عنهمالايستغنيجليلان

الإمامكتابوخطبة
نيجعلالذيدثهلحمدا":(3)حنبلبنأحمد(2)

العلم،أهلمنبقاياوالسلامالصلاةعليهمالرسلمنفترةزمانكل

بكتابيحيونالأذى،علىمنهمويصبرونلهدى،الىضل!منيدعون

لإبليسقتيلمنفكمالعمى،أهللىتعااللهبنورويبصرون)4(،الموتىالله

اثارهمأحسنفماهدوه،قدتائل!ضالمنوكمأحيوه،قد
(5)

الناسعلى

سفط(1)
ع(.)ت،من

ت(.)أ،من(2)

سقط(3)
ع(:ت،)أ،من

"
حنبلبن

سقط(4)
)ب(من

ع(:ت،)أ،في(5)
همأثر"

".
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آثارأقبحوما
(1)

1قأب/الناس لىتعااللهكتابعنينفونعليهم،(52

الغالينتحريف
(2)

الذينلجاهلين،اوتأويللمبطليناوانتحال
(3)

عقدوا

مخالفونالكتاب،فيمختلفونفهمالفتنة،عنانوأطلقواالبدعةألوية

اللهوفيلىتعااللهعلىيقولونالكتاب،مخالفةعلىمجمعونللكتاب،

الكلام،منبالمتشابهيتكلمونعلم،بغيرلىتعااللهكتابوفيتعالى

المضلينفتنمنباللهفنعوذعليهم،يشبهونبمالجهالاويخدعون

"(4)
منالزنادقةلجهميةافيهضلتماليانلا@"قال:

متثاله

جلودابذئنفخجلودهمنفبص@الى:تعاقولهعلىتكلمثمالقرآن،

()قدالتيجلودهمبالفماالزنادقة:قالت"قال:.(56النساء/أغئرها@

عزاللهأنإلانرىفلاغيرها،جلوذااللهوأبدلهماحترقتقدعصت

غترها@جلودا)بدلنفخيقول:حينذنببلاجلودايعذبوجل

متناقض.أنهوزعمواالقرآنفيفشكوا6(،5السماء/أ

أثر"."ت(:@،)1،(1)

تصحيف.ولعله"،الصالين"ط(.)ب،في(2)

سقط(3)
)ط(.من

سفط(4)
)ب(.من

ت(.ب،)أ،من(5)
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يعنيليسغثرها@جلىدا)بذئئهخوجل:عزاللهقولإنفقلنا:

لأل)1(،تجديدهابتبديلها:يعنيوإنماجلودهم،غيرأخرىجلوذا

."اللهجددهانضجتإذاجلودهم

(2)مما"قال:ثمالقرآن،مشكلمنآيالتىعلىتكلمثم
أنكرت

لرخمنلاتعالى:قالوقدالعرش،علىوجلعزاللهأنالضلالالجهمية

الزخمنانعرلثنعلىاشتو@)ثولى:تعاوقال5،،أطه/@آشتوئانعرلقعلى

كلووجدناقال:ثمالقرآنأدلةساقثمالفرقان/95،،خبير@1لهءفتثل

منالاشفلألدزكفىالمتفمين)إقلى:تعاقالوقدمذموما،أسفلشيء

1ألاء/أ@والار... ر@فروأا@ذين)وقاللى:تعاوقال5،،4
اتذئياؤناتا

الاشفلين(.منليكوناأقدافاتختئحعلهمالنم@قيوالجنمنأضلانا

أفصلت/92،

"قال:ثم
لأزفى@اوفىالشنؤتفىالله)وهوتعالى:قولهومعنى

علىوهوالأرض،فيمنوإلهالسموات،فيمنإلههويقول:3،،الالعام/أ

ولامكان،علمهمنيخلولاالعرش،دونبماعلمهأحاطوقدالعرش،

لسقط(1)
":(@)من

@جلودهم،غير
نما

تجديدها".بتديلها.يعني

"الجهمية:علىالردكتا@في(2)
مما".ن@
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4قأظ/مكاندونمكانفيلىتعااللهعلميكون )لغلوأقوله:وذلكأ،،9

1،2الطلاق/أعلا@وشءبكلقذأصاطاللهقديروأنلثىءكلصأدالله

"أحمد:الإمامقال
يدهفيكانرجلاأنلوذلك:فيألاعتبارومن

شيءوفيهقواريرمنقدح
غيرمنبالقدحأحاطقدادمابنبصركان)1(،

5قأب/الأعلىلمثلاولهسبحانه-فال@هالقدح،فيادمابنيكونأن ب(-2

أحاطقد
بجميع

يكونأنغيرمنهو،وماهوكيفعلموقدخلق،ما

."شيءمماخلقفي

أغلقثممرافقها،بجميعدارابنىرجلاأنلوأخرى:وخصلة"قال:

أنغيرمنبيت،كلسعةوكمداره،فيبيتاكمعليهيخفىلاكانبابها

أحاطقدسبحانهفالثهالدار،جوففيالدارصاحبيكون
بجميع

ما

شيءفيهووليسالأعلى،المثلولههو،وماهوكيفعلموقدخلق،

مماخلق
(2)

".

)مالى:تعاأدلهقولمنلجهميةاتأولتومما"أحمد:الإمامقال

معناأدلهإنفقالوا:7(،المحادلة/رابعهؤ@1هوالآثنثؤنخوىمني@وت

وفينا.

سقط(1)
)ب(.من

8،58،63)ص/لجهميةاعلىالردكتابانطر:(2) .(371ا-5
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لله@تر()ألتميقول:لىتعاالدهإنأوله؟منلخبراقطعتململهم:فقلنا

لاورابعهزهوإلآثنثل!نخوئمنماي@وتفىآلأزضىوماالشنؤتمافىيغلئم

المجادلة/71،معهز@1هوإلاولآأكزلكذمنولا!@هوسادسهتمالآتهسة

يعني
شقءبنىاللهإنالقئمةيؤمعلؤابساينيتهرثم@:(1)كانواأينمافيهمعلمه

ففتح7،المجادلة/أ@وعليم
."بعلمهوختمهبعلمه،لخبرا

لإماماقال
"أحمد:(2)

@
(3)ذا

كاذبلجهمياأنتعلمأنأردت

زعمحينلىوتعاسبحانهاللهعلى
مكانفييكونولامكان،كلفيأنه

فحينله:فقلنعم.فيقول:شيء؟ولااللهكانأليسله:فقلمكان،دون

أحدإلىيصيرفإنهنفسه؟عنخارجاأونفسهفيخلقهالشيءخلق

:(4)أقوالثلاثة

الجنأنزعمحينكفرنفسه:فيالخلقخلقتعالىاللهأنزعمإن

اللهنفم@فيبليس@والثياطينوالإنس

منخارجاخلقهمقال:وإن
حينأيضاكفرفيهم:دخلثمنفسه

سقط(1)
"ت(:)1،من

كانوا".أينمافيهمعلمهيعني:

)ب(.من(2)

النسخ.وباقيأحمد،كتابمنلمئبتوان،وع(:ا)ب،في(3)
ع(:ب،)1،في(4)

"
أحمدوزاداقاويلإ،

لهالأئذكتابه:في
منها".واحل!من

ع(:ظ،)1،في(5)



زعم
وقذروحشمكانكلفيدخلأنه

(1)

منخارجاخلقهمقال:وإن
(2)

نفسه
عنرجعفيهم:يدخللمثم

(3)السنةأهلقولوهوأجمع،كلهقوله

الإمامقال
معكز@)وهوالقرانفيذكرمابيانباب"أحمد:(4)

وهذا
(5)

وجوه:على

لىتعااللهقال
(6)

امع@@اتنىالسلام:عليهماوهارونلموسى

عنكما.الدفعفييقولأطه/64،@هوأرهاشمح

لا@لصنحبهيقولإداتغارهمافإداثنين)ثافوقال:

0(،4ادوبة/أمعنا@أدلهتنخزنإ
عنا.الدفعفييعني

ةالنصرفييعنيالقرة/942،أ@الضنهبرين)واللهءتعالى:وقال

عدوهم.علىلهم

سقط(1)
")ب(:من

هنا.إلى"خارخا...خلقهمقال:ن@

ع(:)ظ،في(2)
"

عن
".

1)ص/لجهميةاعلىالردكتابانظر:(3) 3،81 39).

فقط.)ب(من(4)

سقط(5)
)ع(:فيووقعظ(،ت،ب،)أ،من

وهو"."

ع(:@،ب،)1،في(6)
لى".تعااللهقول"بدل"قوله"
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(35أمحمد/@معكنموأدثه)و(نتوألاثتهلؤنتعالى:وقوله
فييعني

لكمالنصرة
(1)

عدوكمعلى

@أتقولمنلايرضئمايبيتونإذمعهغ)وهولى:تعاوقال

1الساء/أ فيهم.بعلمهيقول:8،،0

العونفييقول:2،،6النحراء/أ@شتهدينرد@محىإن@لأله:وقو

5قأب/فرعونعلى أأ.3

أنهسبحانهاللهعلىادعىبمالجهيياعلىالحجةظهرتفلما
مع

مماسلثيءغيركلفيهوقال:خلقه
(3)

لثيءولامباين
له

لا.قال:لهم؟مماسأهوللبشرغير@بائنكانفإذاله:فقلنا

4قأظ/يكونفكيفقلنا: لشيءولامماسشيءغيركلفيب(9

الجهالليخدعكيف،بلافقال:الجواب.يحسنفلم)5(؟لمثيءمباين

الكلمةبهذه
عليهم.ويموه

سقط(1)
من

سقط(2)
من

)ب(في(3)

سقط(4)
من

(5)
)ب(@ي

هنا.لى!"لأعلون...(ا)وآنتملى.تعاوقوله"ت(:

."ماش"

)ظ(.

لمثيء،،مايناولالثيءامماسلدل/لثيء"مماسولالمثيء،مباينا(

3 1



إذاله:قلناثم
(1)

كان
والنارلجنةاتكونإنماألي@القيامةيوم

بلى.فقال:لهواء؟واوالعرش

حيثكانكمالثيء،كلفييكونقال:ربنا؟يكونفأينفقلنا:

الدنيا.كانت

علىفهوالعرشعلىتعالىاللهمنكانماأنمذهبكمففيقلنا:

منكانوماالعرش،
فيتعالىالله

فيفهولجنةا
مننىوط)2(،لمحجنةا

منهكانوماالنار،فيفهوالنارفيتعالىالله

الهواء،فيفهوالهواءفي

وجلعزاللهعلىكذبهمللناستبينذلكفعند
(3)

".

الإمامقال
زعمواحينللجهميةوقلنا"أحمد:(4)

فيلىتعااللهأن(5)

جعلهلتجبلرئه،تجك)فلمالى:تعااللهقولعنأخبروناقلنا:مكان،كل

كمافيهكانفلوبزعمكم؟لجبلافيأكانعرا@/3411،دلمخا@11،

العرشعلىسبحانهكانبل)6(؟فيههولشيءتجلىيكنلمتزعمون

(2)

(3)

5)

(6)

د".!")ب(:في

م@كانما"قوله:
لىتعااللهكارصوماالعرش،علىفهوالعرشعلىلىتعاالله

"الجةفيفهوالجنةفي
فقط.)ع(م@

4)ص/لجهميةاعلىالردانظر: 1ا*0 42)

)ب(.من

ازعمتمالنسخ(جميعفي

ووقع"،فيههوليءتجلىابدل"لهتجلى"ظ(ت،)1،فيوويع)ب(،فيكذا

)ع(:في
."لهبتجلى"
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(1)ذلكقبلقطراهيكنلمشيئاالجبلورأىفيه،يكنلمل@ثيءفتجلى
".

الإمامقال
كله.نورهوفقالوا:نور؟اللهللجهمية:وقلنا"أحمد:(2)

بوررجها(الازض)وألثرقتوجل:عزاللهقاللهم:فقلنا

نورا.لهأنثناؤهجلأخبرفقد9،،6الزمر/أ

وهومكانكلفيسبحانهاللهأنزعمتمحينأخبرونالهم:وقلنا

لافلمنور؟
دخلإذاالسراجبالوماسراج؟بلاالمظلمالبيتيضيء

المظلمالبيت
(3)

اللهعلىكذبهمللناستبينذلكفعنديضيء؟

تعالى
(4)

".

الإمامقال
كان"الله:رحمهأحمد(5)

دعواكذلكوشيعتهجهم

ابضبكلامهموأضلوافضلوالحديث،واالقرانمنلمتشابهالىالناس!

خراسان،أهلمنكاناللهعدولجهم-اأنبلغنا:فيماوكانكثيزا

نمليملى،تعااللهفيكلامهأكثروكانوكلام،خصوماتصاحبوكان

1)ص/لجهميةاعلىالردانظر:(1) 48).

)ب(.من(2)

سقط(3)
)ت(.@ن

1)ص/لجهميةاعلىالردانظر:(4) 4،81 49).

)ظ(.فيلي@(5)

فقط.)ب(من(6)

ع(:ظ،ت،)أ،في(7)
"

عن
كانأنهاللهعدولجهما
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له:فقالوالجهم،افعرفوا)1(،السمنثةلهم:يقالالكفارمنأناشا

حجتكظهرتن@ديننا،فيدخلتعليكحجتناظهرتفإننكلمك

فيماوكاندينك،فيدخلناعلينا
(2)

أنتزعمألستقالوا:جهما،كلموا

5قأب/لجهماقالإلها؟لك عينكرأتفهلله:قالوانعم.ب،:3

شممتفهلقالوا:لا.قال:كلامه؟سمعتفهلقالوا:لا.قال:إلهك؟

فهلقالوا:لا.قال:حسا؟لهوجدتفهلقالوا:لا.قال:رائحة؟له

لجهمافتحيرقال:إله؟أنهيدريكفماقالوا:لا.قال:مجسا؟لهوجدت

يعبدمنيدرفلم
(3)

حخةاستدركإنهثميوما،أربعين
جن@من

حجج
(4

الروحأنيزعمونالنصارىزنادقةأنوذلكالنصارى،زنادقة

الذي
(5)

روح@ريمابنعيسىفي
ومنالله

يحدثأنأرادفإذاالله،ذات

عماوينهىيثاءبمافيأمرلسانه،علىفتكلمخلقه؟بعضفيدخلأمرا

حجةلجهمافاستدركالأبصار،عنغائبروحوهويشاء،
(6)

هذهمثل

5قأظ/روحا؟فيكأنتزعمألستللسمني:فقاللحجة،ا قال:أ(0

قال:كلامه؟سمعتفهلقال:لا.قال:روحك؟رأيتفهلقال:نعم.

)ط(.ناسخضبطهاهكذا(1)

ع(:ت،)أ،في(2)
مماا."

يعبد".منع(:اظ،ت،)أ،منسقط(3)

ع(:ظ،ت،)1،فيالم(
."حخة"

ع(:ظ،ت،)أ،في(5)
"

لا.التي

سقط(61
)ت(.من
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لاالله،فكذلكقال:لا.قال:حسا؟أومجسالهوجدتفهلقال:لا.

يرى
يسمعولاوجه،له

يشمولاصوت،له
عنغائبوهورائحة،له

ووجدمكان.دونمكانفييكونولاالأبصار،
(1)

فياياتثلاث

ألادقئر@هر@)لات3،،م/الأظ1@ألازض@وفىألسئؤتفىأدله)وهو

1الألعام/1 كلامهأصلفبنى0،3
(2)

علىالقرآنوتأولالايات،هؤلاءعلى

بأحاديثوكذبتأويله،غير
(3)

وزعموسلم،وآلهعليهاللهصلىالنبي

بشيءتعالىاللهوصفمنأن
أوحدثكتابهفينفسهبهوصفمما

عن
(4)

المشبهة،منكانأوكافراكانوسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

عبيدبنعمروأصحابمنرجالقولهعلىوتبعهكثيرا،بشرافأضل

دينووضعفلان،وأصحاب
لجهمية.ا

شفء9)ليسكمثله-لى:تعاقولهعنالناسسألهمفإذا
تحتهوالأشياء،منشيءكمثلهلي@يقولون:تفسيره؟ما1،1الورى/أ

فيهوولامكان،منهيخلولاالعرش،علىهوكماالسابعة،الأرض

(1)
لي

)ت(

)ظ(.في(2)

)ب(في(3)

)ت(في(4)

:"
"وجدت

خطأ.وهو

."كلامهأصل"بدل"أصله"

.
."لتدأحا"
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(1)لاأحد؟إليهينظرولايكلم،ولايتكلمولامكان،دونمكان

في
لاويغقلولابصفة،يعرفولايوصف،ولاالاخرة،فيولاالدنيا

يغفل
(2)

كله،وجهوهوبعقليدركولاولا@تهى،غايةلهولا
علموهو

سمعوهوكله،
كله،

كله،بصروهو
كله،نوروهو

لاكله،قدرةوهو

1قأ@/بوصفينيوصف 5 وكلمعقول،ولابمعلوموليسمختلفين،أ4

أنهبقلبكخطرما
علىفهوتعرفهشيء

قلنا:الخلق.هذاأمريدبرمننعبدقالوا:تعبدون؟فمنلهم:فقلنا

نعم.قالوا:بصفة؟يعرفلامجهولالخلقهذاأمريدبرفالذي
:(3)قلنا

أنفسكمعنتدفعونإنماشيئا،تثبتونلاأنكمالمسلمونعرفقد
تظهرون.بماالشنعة

يكلملمقالوأ:موسى؟كلمالذيهويدبرالذيهذالهم:قلنائم
اللهعنمنفيةلجوارحوابجارحة،إلايكونلاالكلاملأنيتكلم،ولا

سمعفإذالى.وتعاسبحانه
منأنهمظنقولهملجاهلا

الناسأشد(4)

وكفرضلالةإلىيعودإنماكلامهمأنيعلمولمسبحانه،لثهتعظيفا

سقط(1)
ظ(.ت،)1،من

."يعقل"ولعلها!ظ(،)@،من(2)

سقط(3)
نعمقالوا:دصفة؟لايعر@مجهول")ت(:من

قلنا،.

ع(.)ت،من(4)
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اللهفلعنهم
(1)

منالكتابهذاكتبتالخلال:قال
اللهعبدوكتبهالله،عبدخط

من

أبيه.خط

(2)"التأويلإبطال"كتابهفييعلىأبوالقاضيواحتج
منهنقلهبما

أحمد.عن

عنفيهمابعضكتابهفيعقيلابنوذكر
أحمد.

لىوعزاه!البيهقيمنهونقلوحديثا،قديماأصحابهمنهونقل

لموأحمد،عنتيميةابنب،5ق.أظ/الإسلامشيخوصححهأحمد،

منيسمع
أحد

فيه.طعنمتأخريهمولاأصحابهمتقدميمن

عنالخلالغلامالعزيزعبدبكرأبويرويهالكتابهذاقيل:فإن

ال@هعبدعنالمثنىبنالخضرعنالخلال
أحمدبن

وهؤلاءأبيه.عن

المثنىبنالخضرإلامعروفونأئمةكلهم
(3)

فكيفمجهول،فإنه

)4(؟!مجهولبروايةأحمدعنالكتابهذاتثبتون

)ب(.من(1)

(2)(1/2 33).

اللهعدع@نقلالكندئن،هو(3)
هذا،"لجهميةاعلىالرد"منهاالئحياء،أحمدبن

.(592)رقم(2/47)لحنابلةاطبقاتانظر.

"مط(.)ع،في(4)
لى.أولمثبتوامحهوليما"،برواييما

3 1



وجوه:منلجوابفا

كلامروىكماعنه،وروىلخلالاعرفهقدهذالخضراأنأحدها:

له.غيرهجهالةيضرولاأصحابه،وأصحابأصحابهعنال@هعبدأبي

كتبتهقال:قدالخلالأنالثاني:
(1)

من
اللهعبدخط

بن
أحمد،

اللهعبدوكتبه
من

ا@ضرعنرواهإنمالخلالاأنوالظاهرأبيه،خط

إلىذلكوضمالنقل،أهلطريقعلىالسندمتصليكونأنأحبلأنه

حينصغيزاكانوالخضرالوجادة،
سمعه

منيكنولمالله،عبدمن

ولابالعلم،لمشهوريناالمعمرين
(2)

الشيوخ.منهو

فيهذاغيرعنهالخلالروىوقد
الأدبكتابفيفقال"جامعه"

من
"

الجامع
اللهعبدبخطالمثنىبنالخضرإليدفعفقال:"

بن
أحمد

أرويهأنليأجاز
(3)

5قأب/لخضراقالعنه، قال:مهنا،حدثناب(4

أحمدسألت
فقال:الصلاة؟فييمينهعنيبزقالرجلعنحنبل:بن

له:فقلتالصلاة.غيروفيالصلاةفييمينهعنالرجليبزقأنيكره

عنأليسقال:)4(؟الصلاةغيرفييمينهعنالرجليبزقأنبكرهلم

يمينهعنالذيفقال:ملك.أيضايسارهوعنفقلت:الملك؟يمينه

."كتبهلعله:")ظ(:ناسخقال(1)

فقط.)ع(من(2)

."أرو@")ب(:في(3)

سقط(4)
"ظ(:ب،)ت،من

هنا.إلىالصلاة،يخروفيالصلاةفي
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"السيئاتيكتبيسارهعنوالذيالحسنات،يكتب

حدثناقال:الكنديالمثنىبنلخضراوأخبرنا"لخلال:اقال

بنعبدالله
أبي:قالقال:أحمد

كانإذاالمرتد،ذبيحةبأكلبأسلا"

"لمجوسيةالىيكن!ولمنصرانيةأويهوديةلىارتداده!

لمرتداذبيحةوأنالرواية،هذهخلافمذهبهفيلمشهورواقلت:

عنهرواهاحرام،
غيرها.أصحابهأكثريذكرولمأصحابهجمهور

بنالحسينأبوالقاضيذكرهماالكتاب:هذاصحةعلىيدلومما

بنمحمدجعفرأبيكتابفيقرأتفقال:يعلى،أبيالقاضي
أحمد

بن

بنصالح
أحمد

بنصالحأبي:علىقرأتقال:حنبلبن
بنأحمد

منعلىردامحبسه،فيأبيعملهكتابهذاوقال:الكتاب،هذاحنبل

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفسرهماوتركالقران،بظاهراحتج

اتباعهيلزموما

(4)اللهعبيدنيأخبر":"السنة"كتابفيلخلالاوقال
حنبلبن

3/1)لحمبليامفلحلابنلمرعيةالمنحواالشرعيةلاداباانظر:(1) 43-1 44).

"بدل"مجوسيةإلىوكذلك"ظ(:)ب،فيوقع(2)

"مجوسيةإلىيكنولم
وهو

خطأ.

.(2/65)لحنابلةاطمفاتانظر.(3)

."عبدالله"ظ(:)ب،في(4)
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قالقال:إسحاقبنحنجلأبيأخبرني
يعنيعمي-

أحمد
حنبل-:بن

استوىالعرشعلىلىتعااللهأننؤمننحن
(1)

بلايثاء،وكماشاءكيف

لهاللهأ(5أقأ@/فصفاتأحد،يحدهأوواصفيبلغهاصفةولاحد

هووغاية،ولابحدالأبصارتدركهلانفسه،وصفكماوهوومنه،

وهوالأبصار،يدرك
الغيوبوعلاموالشهادةالغيبلمعا

(2)

قال:حدثهم،حنبلأأنعيسىبنعلينيوأخبرلخلال:اقال

لىينزل!سبحانهاللهأنتروى:التيالأحاديثعناللهعبدأباسألت

اللهوأنيرى،ال@هوأنالدنيا،سماء
يضع

الأحاديث؟هذهأشهوماقدمه،

ماأنونعلمشيئا،منهانردولابهاونصدقبهانؤمنالله:عبدأبوفقال

رسولبهجاء
بأسانيدكانتإذاحقوسلموآلهعليهاللهصلىالله(3)

بهوصفممابأكثريوصفولاقوله،اللهعلىنردولا)4(،صحاح

ائيوهوكأ)ليس@لهءبلاحدولاغا@ة:نفسه؟

ألبصير@
(5)

1،.1لئورى/ا1

سقط(1)
ت(.)ب،من

.(2/3،132)والعقلالمقلتعارضدرءفي:نحوهانظر(2)

."سوللرا"ت(:ب،)أ،في(3)

(4)
لي

ع(:ت)أ،
صحاحأسانبد"

"

.(2/3،031)والنقلالعقلتعارضدرءانظر.(5)
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عناخرموضحفيحنبلوقال
)1(،ذاتهفيشيءكمثلهليسأحمد:

لنفسهفحدلنفسه،الصفةلىوتعاتباركاللهأجملقدنفسه،وصفكما

إلاق،51(أب/معلومةولامحدودةغيروصفاتهلثيء،يشبههليسصفة

يبلغولاتقدير،ولاحدبلابصيرسميعفهوقال:نفسه.بهوصفبما

بماونصفهقال،كمافنقوللحديث،واالقراننتعدىولاصفته،الواصفون

الواصفون.صفتهيبلغولاذلك،نتعدىولانفسهوصف

صفاتهمنصفةعنهنزيلولاومتثابهه،محكمهكله،بالقرآننؤمن

القيامةيومبعبدهوخلقونزولكلاممننفسهبهوصفوماشنعت،لشناعة

فييرىلىوتعاسبحانهاللهأنعلىيدلكلهفهذاعليه؟كنفهووضعه

ماإلاحدولاصفةبغيرفيهوالتسليمبدعة،كلههذافيوالتحديدألاخرة،

نفسه.بهوصف
الغيبعالمغفوراعالقامتكلمايزللمبصير،سميع

هووترد،ولاتدفعلانفسهبهاوصفصفاتفهذهالغيوب،علاموالشهادة

المرنان/95(،أ@ائعرشعلى)ثوأشتوىلى:تعاتالكماحذ،بلاالعرشعلى

كلخالقوهوشيء،كمثلهليس)2(،إليهوالاستطاعةإليهلمشيئةاشاء،كيف

)3(،نفسه(وصفأكماوهوشيء،
نتعدىلاتقدير،ولاحابلابصيرسميع

والمشبهة.لجهمية،اتقولعمالىتعالحديث-واالقرآن

"فقط)ع(في(1)

صفاتهإ.فيولاذاتهفي

."ليه!"ع(:ظ،ت،ب،)1،في(2)

.(2/31)التعارضدرءمن(3)
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ويدكبصري،بصرقال:منقال:تقول؟ماوالمشبهة:(1)لهقلت

بخلقه.سبحانهاللهشثهفقدكقدمي؟وقدمكيدي،

فيأحمدوكلام
المتقدمينوجميعلجهمية،باامتحنفإنهكثيرهذا

منهمالمتأخرينبعضكانوإنذلك؟فيمنهاجهمثلعلىأصحابهمن

دخل
(2)

الرعيلولكنأحمد،الإمامأنكرهاالتيالبدعةمننوعفي

وجميعكلهمأصحابهمنالأول
قوله.قولهملحديثاأئمة

منارهرتعالىاللهرفعالذفيالعديتأهلأنمةأقوال
(3)

جعلوالعالمين@

يئالأخرفيصدقلسانلهر

وشيخهمإمامهمقولذكر
روىالذي:(4)

(5)له

أمحدث:كل
بي

رضيهريرة
عنه:الله

قالجيدبإسناد"النقض"كتابفيعنهب(5اقأ@/الدارميروى

"قال:النارفيوالسلامالصلاةعليهإبراهيمألقيلما

فيإنكاللهم

"أعبدكواحدالأرضفيوأناواحد،السماء

ع(.ظ،)أ،من

ع(.ت،)1،في
يدخل"

مازلهم")ب(.في
"

")آ(:في

مامهم@شيخهم

."عه")ب(:في

1)ص/بجهنخرتفدم 46).
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الشامإمامقولذكر
(1)

وعمرأبولأربعة:االدنياأئمةأحدوقته،في

لى:تعااللهحمهرالأوزاعي

فيعنهالبيهقيروى
متوافرونوالتابعونكنا"قال:أنه"الصفات"

السنةبهوردتبماونؤمنعرشه.فوقوجلعزاللهإننقول:
من

عنهذلكحكايةتقدموقد"،صفاته

ذكر
(3)

أهلإمامقول
(4)

اللهعبدوقته:فيب(5هقأب/الدنيا
بن

تعالى:اللهرحمهلمباركا

ربنا؟نعرفبماذاله:قيلأنهالتواترمنقريبةصحةعنهوقد@ح

منبائنعرشه،علىسمواتهفوقبأنه"قال:
خلقه

الدارميعثمانوقبلهلحاكم،اوقبلهالبيهقي،ذكره
(5)

تقدموقد

ع(.)ب،في(1)
"فعيةالشا"

خطاوهو

1)ص/في(2) 86).

ع(.)ظ،فيليس(3)
ع(.ظ،)1،من(4)
ع(:ظ،)ت،في(5)

"

."عثمانالدارمي

سقط(6)
"تقذموقد")ب(:من

1)ص/راجع 91).
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حمادقول
تعالى:اللهرحمهوقتهإمامزيدبن

تقدم
فيقولهعنه

فيليم@يقولوا:أنيحاولونإنما"لجهمية:ا(1)
منوكانشيء.السماء

(2)"الجهميةعلىالناسأشد

تعالى:اللهرحمههارونبنيزيدقول

اللهعبدقال
أحمدالإمامبن

عباسحدثنا:"ال@ة"كتابفي
(3)

(4)شاذحدثنا
أنزعممنيقول:هارونبنيزيدسمعتقال:يحمىبن

يقرماخلافعلىاستوىالعرشعلىالرحمن
(5)

فهوالعامةقلوبفي

جهمي

يقروالذيالإسلام:شيخقال
(7)

اللهفطرماهوالعامة:قلوبفي

لىتعالربهاتوجههامنالخليقةعليهتعالى
(8)

والشدائدالنوأزلعند

(7)

(8)

سقط
ع(.ت،)أ،من

1)ص/يجهنخرتقدم 93-1 94).

سقط
ع(.ت،)أ،من

عباسحدئا"

خطأ.وهوشداد""ظ(:)ب،في

ع(:ظ،)ب،في
2/3)العلوفيالذهبيقالتقزر"،" محق@يقرا("1

2)ص/أحمدمسائلفيداودأبوأخرجه أدلهوعبد8(،6
السهأحمد@يلن

رقم

(54.1 1 حسن.وسنده(10

ع(.ظ،)ب،في
تقزر"."

ع(:ت،)أ،في
الشدائد".عندقلوبهاتوتجه"
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منيسرة،ولايمنةتلتفتلاالعلونحوتعالى-إليهوالرغباتوالدعاء

لكنعليه،وقفهمموقفغير
(1)

وماصعليها،الناسفطرالتياللهفطرة

إلىوينقلهيجهمهحتى)2(،الفطرةهذهعلىيولدوهوإلامولود

لهيقيضمنالتعطيل

ال@ه:رحمهمهديبنالرحمنعبدقول

صحيحبإسنادواحدغيرعنهروى
أنأرادوالجهميةاإنقال:أنه

فإنيستتابوا؟أنأرىالعرش،علىيكونوأنموسى،كلماللهأنينفوا

أعناقهمضربتوإلاتابوا

ماأنيوالمقامالركنبينلحلفتحلفتلوالمديني:بنعليقال

أعلمرأيت
(5)

مهديبنالرحمنعبدمن

ع(.ت،)أ،في(1)
."ولكن"

الفطر".10(1)في(2)

6/2)والنقلالعقلتعارضبدرءقارن(3) 6،52 66).

2)ص/آحمدمساللفيداودأبوأخرجه(4) اللهوعبد2(،6
بن

فيأحمد
الة

505.5)رقمالاعتفادأصولشرحديواللالكائي8(،4)44، وغبرهم.(80

والمؤلف.والذهبيتيميةابنوصححه

سقط(5)
)ت(.من

1/2)والنعديللجرحامقدمةانظر:(6) 52).
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لمائتينارأسعلىالبصرةأهلإمامالضبعيعامربنسعيدقول

تعالى:ال@هرحمه

عنهحاتمأبيابنروى

فقال:لجهميةاعندهذكرأنه"السنة"كتابفي

أوقدوالنصارى،اليهودمنقولاشرهم
معالأديانأهلجمع

لمسلمينا

شيءالعرشعلىليسهم:وقالواالعرش،علىال@هأنعلى
(1)

الله:رحمهبواسطالحدبثأئمةأحدالعوامبنعبادقول

يقولون:كلامهمآخرفرأيتوأصحابهلمريسياابشزكلمتقال:

السماءفيليس
يوارثواولايناكحوالاانواللهارىشيء.

ال@هعبدقول
اللهرحمهماومسلمالبخاريشيخالقعنبيمسلمةبن

5قأظ/القعنبيعندكناأحمد:بنبيان منرجلأفسمعأ(2

لامنالقعنبي:فقاللى.استوالعرشعلىالرحمنيقول:الجهمية

6/2)التعارضدرءفيتيميةابنالإسلامشيخبتمامهنقله(1) التأسي@ونقض1(،6

(1/1 علىالردفيحاتمأبيولابنالسنة،فيأحمدبناللهلعبدوعزاه8(،8

المطبوع.اللهلعبدال@ةكتابفيأجدهلم
5)56،رقمالشةفيآحمدبناللهعبدأخرجه(2) )3571،ال@ةفيوالخلال6(،1

1 7 56).
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5-/@@أن(1) االعر"علىالر.أ(6
"

قلو@فىتقرركماى سوسحصويو@

جهميفهوالعامة
(2)

خلق"كتابفيتعالىاللهرحمهإسماعيلبنمحمدالبخاريقال

تقدموقدسواء،مثلههارونبنيزيدعنالعباد":أفعال

تعالى:اللهرحمهماأحمدالإمامشيخعاصمبنعليقول

صح
الذينمنأكفرولداسبحانهدلهإنقالوا:الذينماقال:أنهعه

يتكلملمسبحانهاللهإنقالوا:
(4)

مناحذرواوقال:
وأناالزندقة،كلامهمنف!وأصحابهلمريسيا

إلهاالسماءفيأنيثبتفلمأستاذهمكلمت

فيصنفممنواحدغيرعنهحكاه
السنة"

عليهفاستأذنأبيعندكنتعاصم:بنعليبنيحيىوقال

ع(.ت،)أ،في(1)
"

يؤمن
"

2/6)للدهبيالعلوفيكماتصانيفهليالقحيطيالعزيرعمدأخرجه(2) رقما("5
(412).

(3)
3)ص/دي وانظر5(،2

"

.(63)رقم(24)ص/للبحاريلأفعالاخلق

.(22)رقمالعبادأدعالخلقفيالبحاريذكره(4)

.(23)رقمالعبادآدعالخلقفيالبخاريذكره(5)

اللهعبدوأحرجه
أحمدبن

بنحوه.(191)ال@ةفي
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أبتياله:فقلتالمري@ي
(1)

له؟ومافقال:عليك!يدخلهذامثل

ويزعممخلوق،القرانإنيقول:إنهفقلت:
معهاللهأن

الأرض،في

القرانإنقوله:عليهاشتدمامثلعليهاشتدرأيتهفماذكرته،وكلاما

الأرضفيمعهاللهإنوقولهمخلوق

الرد"كتابفيحاتمأبيبنالرحمنعبدعنهالأثرينهذينذكر

."الجهميةعلى

تعالى:اللهرحمهجريربنوهبقول

صح
فيليسأنيحاولونفإنهمجهم؟ورأيإياكمقال:أنهعنه

الكفر.إلاهووماإبليس،وحيمنإلاهووماشيء،السماء

محمدحكاه
(3)الحافظعثمانبن

فيرسالتهفي
السنة"

:(4)"الأفعالخلق"كتابفيلىتعااللهرحمهالبخاريوقال

علىليسأنهيريدونإنماالزنادقةلجهميةاجرير:بنوهبوقال

استوى.العرش

."أبهيا"ةظ(ب،)1،في(1)

@يحبانوابنمطولا،(7/63)بغدادتاريخفيلخطيباأخرجه(2)
الثقات

مختصزا.(258/9)

فيورسالتهالذهبي،هو(3)
اسنة

هي
الغفار".للعليالعلو"

2/0)العلوفيالذهبيأخرجهوالأثر 3 .(396)رقم(91

3ر(13)ص/(4)
1)ص/ديتقدموقد)6(، 95).
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أحدوغيره،البخاريشيخالنبل،شيوخأحدعليبنعاصمقول

رحمهموالليثذئب،أبيوابنشعبة،عنحدثالثقاتالحفاظالأئمة

لى:تعاالله

يحزرمنالمعتصموجهالخطيب:قال
(1)

جامعفيمجلسه

فيالناصويجلسالرحبة،سطحعلىيجلسعاصموكانالرصافة،

مرةلجمعافعظم)2(،يليهاوماالرحبة
(3)

مرة:عشرةأربعقالحتىجدا

بنالليثحدثنا
المجلسفحزرلكثرتهم،يسمعونلاوالناسسعد،

رجلألفومائةعثرينفكان

المسلمينسيدهوفيه:معينبنيحىقال

فيأنيؤمنلاأنهكلامهمنفتبينجهمياناظرتعاصم:قال
رباالسماء

5قأب/هذاعلىيدورونلجهميةاكانالإسلام:شيخقال أ،ب6

ع(؟)أ،في
"

يحرز".

بينهما".":(@)في

يوفا،.")ب(:في

12/2)بغدادتاريخفيلخطيباأخرجه 42).

12/2)تاريخهفيالخطيبأخرجه 42).

6/2)التعارضدرءفيكمالجهميةاعلىالردفيحاتمأبيابنأخرجه 6،)1

1/1)لتأسبساونقض 89).
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فلماالسنة،أهلوكثرةوالأئمةالسلفلوفوربهيصرحونيكونواولم

الأئمةوانقرضالعهدبعد
إليهيشيرونأولئككانبماأتباعهمصرح

5قأظ/وهكذاقال:حوله،ويدورون لأمراطالكلماالبدع،ظهرتب(2

فيظهرتبدعةوأولقال:وتغلظت.أمرهااشتدالعهدوبعد
لإسلاما

الاتحادلىلأمر!اانخهىأنلىالتشيع،!بدعةثملإرجاء،واالقدربدعة

لهما.وأمثالحلولوا

يحىبنالعزيزعبدالإمامقول
الكنا

رحمهماالثافعيصاحبني

لى:تعاالله

فيكتابله
فيالجهميقولبابفيه:قال"الجهميةعلىالرد"

معنىأنلجهميةازعمتآشتوى@و!اثعرشعلىلرخمن@لى:تعاتوله

يريدونمصرعلىفلاناستوىالعرب:قولمنلى،استواستوى:

مدةعليهأتتاللهخلقمنخلقيكونهلله:فيقالقال:عليها،استولى

زعمفمنله:قيللا.قال:فإذا)1(؟عليهبمستولليس
كافر.فهوذلك

بمستولأدلهليسمدةعليهأتتالعرشإنتقول:أنيلزمكله:فيقال

(2)أنهسبحانهأخبرلأنهوذلكعليه،
السمواتقبلالعرشخلق

التيلمدةاتقول:أنفيلزمكخلقهن،بعدعليهاستوىثموالأرض،

مستولي،.هوليس")ظ(.وفي"،عليهبمستولياللهلي@")ب(:في(1)

لىأولمثبتوا"خلقأدهأخبرسبحانهلأنه"ة)أ(وفي"،سبحانهأنه)@(؟إفي(2)
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كان
(1)

أفيها(العرش
(2)

تعالىاللهليسوالأرضالسمواتخلققبل

والاحتجاجالعلوتقريرفيطويلاكلاماذكرثمفيها،عليهبمستولي

عليه

منوغيرهراهويهبنإسحاقشيخالحميد:عبدبنجريرقول

الأئمة
رحمهم

لى:تعاالله

أنيحاولونوإنماسم،وآخرهعسل،أولهلجهميةاكلامقال:

السماءإله.فيليسيقولوا:

(4)"لجهميةاعلىالرد"كتابفيحاتمأبيابنرواه

ال@هعبدقولذكر
شيخالنبلشيوخأحدالحميديالزبيربن

بهافتتحرجلأولوهووقته،فيوالفقهلحديثاأهلإمامالبخاري

ريلبخاا
"

:"صحيحه

يدالهود)وقالتلى:تعاقولهمثللحديثواالقرانبهنطقوماقال:

ومثل4(،6المائدة/1@مشسوطتانيداهبلقالوأبماولحنوا3أيذغقتمغلولة؟أدته

خطأ.وهوعلى"،كان")ت(.في(1)

النسخ.جميعمنوسقطالتعارض،درءمن(2)
6/1)والنقلالعقلتعارصدرءانطر:(3) 1،51 16).

6/2)والنقلالعقلتعارضدرءفيكما(4) 1/1)التأسضىونقض5(،6 9،9

2/9)للذهبيلعلووا2(،00 .(036)رقم(85
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هذأأشبهوما7(،6الزمر/أ@يمينه-مظويت)والشئؤتلى:تعاقوله

عليهوقفماعلىونقفنفسره،ولافيه،نزيدلالحديث-واالقرآنمن

5قأب/لرخمق@ونقول:والسنة،القران ه،،أطه/@آشتوئاتعرشعلىأ(7

جهميمبطلفهوهذاغيرزعمومن

مبتدعا،جهميايكونالقرانلفظأنكرمنبأنالسلفمقصودوليس

وحقيقتهمعناهأنكرمنمقصودهموإنمازنديقا،كافرايكونفإنه
(2)

البخاريشيخالثبلشيوخأحدالخزاعيحمادبننعيمقول

تعالى:اللهرحمهما

عليهيخفىلا:(3)معناه(4الحديد/معكز@1)وهوقوله:فيقال

الاثنثةنجؤئصن)ماي@وتتعالى:قولهإلىترىألابعلمه،خافية

خافيةعليهتخفىلاأنأراد(7المحاددة/1رابعهز@وهر
(4)

2/5)للحميديالسنةأصولانظر:(1) 4،65 مسده.آحرفيلمطسوعا(47
ومن

العلوفيوالذهي)309(،رقم(4"3/9)التوحيدفيمندهابنأخرجه:طريقه

(2/1 0 هما.وعير(415)رقم(70

."آوحقيقته")ظ(.في(2)

معناها"."ظ(:)ب،في(3)

2/0)العلوفيالذهبيذكره(4) 9 .(428)رقم(21
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كفر،فقدبخلقهلىتعااللهشبهمنيقول:سمعته:(1)البخاريقال

1قأ@/ماوليسكفر،فقدنفسهبهاللهوصفماأنكرومن اللهوصف5،3

نفسهبهلىتعا
(2)

تشبيها@يخ@رسولهولا

اللهعبدقول
تعالى:ال@هرحمهالرازيجعفرأبيبن

"الضريس:بنصالحقال
الرزايجعفرأبيبناللهعبدجعل

(4)

حتىلاويقول:جهم،رأييرىرأسه،علىبالنعللهقرابةيضرب

منبائناستوى،العرشعلىالرحمنتقول:
."خلقه

"لجهميةاعلىالرد"كتابفيحاتمأبيبنالرحمنعبدذكره

(1)

(2)

(3)

(4)

محمدالبخاريهوفليسوهم،وهوالشخحميعكذا@ي
هوإنماإسماعيل،بن

مححد
محمدرأىالمؤلف.فلعلالسلمي،إسماعيلأبوالترمذيإسماعيلبن

ب@

الخاري.فكت@الصحيح،صاحبالبخاريأنهدههلىفسبق!إسماعيل

سقط
نفسهبهال@هوصفماوليسفقدكفر،")ت(؟من

3/1)لجهميةاعلىالردلمختار.االكبرى،لإبانةافيبطةاب@أخرحه 46)،)601(

62/1)دمشقتارلخعساكر@يواس كمالجهميةاعلىالردفيحاتمأبيوابن3(،6

.(429)رقم(3/9301)العلوفيوالذهبي)639(،رقماللالكائيعند

10/6)السيرفيذكرهثمإيسادبأصحسمعناهالدهبي!قال 1

)ب(.فيلي@

1/9)التأسيسنقضفيكما 7،19 6/2)والنقلالعقلتعارضودرء1(،8 65)

2/4)للذهيوالعلوتيمية،لابن .(024)رقم(801
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القطيعيمعمرأبيالحافظقول
(1)

ال@ه:رحمه

ذكر
(2)

لجهميةاكلامآخرقال:أنهعنهحاتمأبيابن
فيليىأنه(3)

إئهالسماء

الوليدبنبثرقول
(5)

يوسفوأبي
(6)

لى:تعااللهحمهمار

له:فقاليوسفأبيإلىالوليدبنبثرجاءقال:حاتمأبيابنروى

فقال:يتكلمون.وفلانلأحولاوعليلمريياوبشرالكلامعننيتنها

وقال:يوسفأبوفبعثمكان.كلفىاللهإنيقولون:قال:يقولون؟وما

الاخر،والثيخالأحولبعليفجيءبشر،قاموقدإليه،فانتهوابهم،علي

لأوجعتك،أدبموضعفيكأنلووقال:الشيخلىيوسف!أبوفنظر

وطوفالأحولعليوضربلحبس،الىبه!وأمر
(7)

استتابوقدبه،

(7)

الإماممسدوراويعصره،فيالعراقمسدحمدان،بنجعمربنأحمدهو

فيتوآحمد،
3سنة 6 8@.

ع(؟ت،)1،في
ذكره،."

")مط(؟في

."الجهمي

2/1)العلوفيالذهبيذكره 1 حاتم.أبيالنعن(435)رقم(05

فيتويوسف،أبيعنالعلمأخذبغداد،قاضيالكندي،هو
2شة 38@.

كتابصاح@حنيفة،أبيصاحبلأنصاري،اإبراهيمبنيعقوبهو
"،لخراجا"

1سنةتوفي 8 2@.

بهوطيف9ت(:)1،في
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عرشه.فوقيكوناللهأنأنكرلماالمريمحيبثريوسفأبو

وهي
حاتمأبيبنحمنالرعبدذكرهامشهورةقصة

(1)
وكيره.

هذا.علىالمتقدمونحنيفةأبيوأصحاب

المشرقمنكلهمالفقهاءاتفقالله:رحمهالحسنبنمحمدقال

5قأب/بالقرآنالإيمانعلىلمغربالىإ جاءالتيلأحاديثوا(@7
(2)

صفةفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنالثقاتبها
(3)

عزالرب

فقدذلكمنشيئافسرفمنتثب@ه،ولاوصفولاتفسيرغيرمنوجل،

خرج
الجماعة،وفارقوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعليهكانمما

ثموالسنةالكتابفيبماامنواولكنيفسروا؟ولميصفوالمفإنهم

جهمبقولقالفمنسكتوا،
لابصفةوصفهلأنهلجماعة؟افارقفقد

اللهأنجاءتالتيالأحاديثفيأيضاتعالىاللهرحمهمحمدوقال

الثقات،رواهاقدالأحاديثهذههذاونحوالدنياسماءإلىيهبطلىتعا

نفسرها.ولابها،ونؤمننرويها،فنحن

1/9)تيميةلابنالتأسيسلقصفيكمالحهميةاعلىالردفي(1) 1ا-4 9،)6

2/9)العلوفيوالذهي 99)(369).

(2)
."حاءت"مط()ع،@ي

صفات")مط(.في(3)
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عنهذلكذكر
(1)

تصريحوهذااللالكائيالقاسمأبو
منبأنمنه

جهمبقولقال
المسلمين.جماعةفارقفقد

وقد
(3)

رحمهموصاحبيهحنيفةأبياعتقادفيالطحاويذكر
الله

والتجهم.التعطيلمنالناسأبرأوأنهمهذا،يوافقمالىتعا

وفوقه،شيءبكلمحيطتعالىوأنه":(4)المعروفةعقيدتهفيفقال

(5)"خلقهالإحاطةعنأعجزوقد

تعالى:ال@هرحمهعيينةبنسفيانقول

عنهالثعلبيذكر
(6)

في
(7)"تفسيره"

استوىثم:(8)عيينةابنقال

صعد.العرش:على

(6)

7)

)ب(.فيليس

3/4)لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصولشرحفي 3،24 .(07،4174)رقم(33

سقط
)ب(.من

.(7)ص/الطحاويةبالعقيدة

2/3)الحنميالعزأبيابنشرحمعانظرها 72-394).

ب(.)ظ،من

هو
الموأصعحمغفيعي@ةلنسفيادصالسقلهذاأجدولم"،واليانالكمئس@"

تعسيرمختصرهفيآجدهلموكذلكالاستواء"،"لفظليهاذكرالتيتفسيرهمن

البغوي
"،التنزيللممعا"

و
لنمعمرعيدةلأبيونسهصعد""لفظذكرنما

"القرانمجاز"كتا@صاح@لمثىا

قتيبة")ظ(:في
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خالدقول
(1)الأئمةأحدالبلخيمعاذأبيسليمانبن

اللهرحمه

تعالى:

كانقال:بإسنادهعنهحاتمأبيبنالرحمنعبدروى
علىجهم

5قأظ/ترمذمعبر مجالسةولاعلملهيكنلماللسانفصيحوكانب(،3

فدخلتعبده؟الذيربكلناصففقالوا:السمنيةفكلمهالعلم،أهل

كلمعالهواء،هذاهوفقال:أيامبعدإليهخرجثميخرج.لاالبيت

منهيخلوولاشيء،كلوفيشيء،

شيء".

العرشعلىالسماءفياللهإنالله،عدوكذبمعاذ:أبوقال
(2)

كما

نفسهوصف

صحيحوهذا
يكونأنإنكارالأمةهذهفيعنهعرفمنوأولعنه،

سموأتهفوقالله
(4)

بنلجعداوقبلهصفوان،بنجهمهوعرشهعلى

وعنهوقررها،لمقالةاهذهلىدعا!الذيهولجهماولكندرهم،

أخذت.

تو@يسلخ.الرايأئمةوأحدحنيفة،ابيتلامذةمنكان(1)
1لسة 9 9@.

")ظ(.في(2)
."عرشه

96)رقم(3/03،8138)الاعتقادأصولشرحفياللالكائيذكره(3) ابنعن(35

حاتم.أبي

صحبح.وسنده(409)رقم(2/337)والصفاتالأسماءفيالبيهقيوأخرجه

."سمائه")ظ(؟في(4)

33



اللهوعبدحاتمأبيابنفروى
بن

فيكتابيهمافيأحمد
"السنة"

عن

البلخينعيمأبينصر-أبيابنشجاع
(1)

1قأب/ أدركقدنوى-(58

قدهوفإذاغيره،علىويقدمهيكرمهصاحبلجهمكانقال:جهفا
وقع

ونذربه،فصيحبه،
(2)

منهجاءقدإنهفقال:يكرمككانلقدله:وقيلبه،

هذهعلىاتىفلماحجرهفيوالمصحفطهيقرأهوبينمايحتمل،لاما

لوقال:(5أطه/آستوى@اتعرشعلىلرخمن@لآية:ا
(3)

لىالسبيل!وجدت

إذايةيقرأهوبينماإنهثمهذه.فاحتملتلفعلت،المصحفمنأحكهاأن

حينمحمذاأظرفماقال:
يقرأهوبينماثملها.قا

(4)

القصصطسم

فدفعوالسلام،الصلاةعليهموسىبذكرمرإذحجره-فيوالمصحف-

شيءأيوقال:ورجليه،بيديهالمصحف
يتمفلمههنا،ذكرههذا؟

ذكره

لخلقه.ومباينتهعرشهعلىالربلعلوالنافينشيخفهذا

فقال:أحمدالإمامعهسثلالمقرئ،هو(1)
أليوم؟شجاعمئلوأينبني،بني

كذا(2)
)ع(:فيووقعمنقوطة،غيرظ()ب،وفيت(،)أ،في

"
برز".

للبخاري.العبادأفعالخلقفي(3)
وجدتلوواللهأماقال:"

سقط(4)
يقرأ".هوبينمائمقالها،حينمحمذاأظرفماقال.إذاية")ت(:من

2/1)العلوفيكماالجهميةعلىالردفيحاتمأبيابنأخرجه(5) 0 15)،)973(

2العبادأفعالخلقفيوالبخاري بناللهوعبد)07(،رقم2،6
السنةفيأحمد

.(190)رفم

صحيح.وسئده
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حاتمأبيابنوذكر
(1)

امرأةقدمتقال:الأصمعيعنبإسناده

جهم
محدود؟!علىمحدودفقالت:عرشه.علىاللهعندها:رجلفقال

المقالةبهذهكافرةهيالأصمعي:فقال

إماماهالمقالةافهذه
يصلىبأنأولاهوماوامرأته،الرجلهذا(3)

.(45،المسد/1@وائحطبحمالةوواترأته@البذات@ئارا

لى:تعااللهرحمهماأحمدنظيرلمشرقاأهلإمامراهويهبنإسحاققول

حربقال
(4)

لإسحاقيقلتأحمد:@احبنيالكرماإسماعيلبن

هوالاثنثل!تخوىمنيحوت)ماوجل:عزاللهقولراهويه:أبن

أقربفهوكنتماحيثقال:)5(؟فيهتقولكيف7،المجادلة/رابعهز@1

إليك
(6)

منبائنوهوالوريد،حبلمن
(7)"خلقه

لثيءوأعلىقال:ثم

"ت(:)أ،في(1)

حاتم
."عنه

العلوديوالذهبي3(،5/5)الفتاوىمجموعفيكماالإسلامشيحذكره(2)

(2/1401).،793(

@ي(3)
وهوإمامها""ت()أ،

)ع(.منالكلمةهدهوسقطتخطأ

حطأ.وهوأحمد""ب(.)@،في(4)

سقط(5)
.(@)م@

"ليه!"ة(@)في(6)

4)ص/نيالكرماحربمسائلالطر:(7) 12).

حربطريق.من(8021)رقم(4/337)لكلاماذمفيويلهراوأحرجه
نيلكرماا

ده.
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في
@اشتوئائعرش@على@الرخقوجل:عزاللهقولوأثبتهذلك

(1)

حدثناالمروذيبكرأبوأخبرنا:"السنة"كتابفيلخلالا

قالقال:الخفافداودبنسليمانحدثناالنيسابوريالصباحبنمحمد

5قاظ/لاالرحمقوجل:عزاللهقالراهويه:بنإسحاق انعرشعلىأ(4

شيءكلويعلماستوى،العرشفوقأنهالعلمأهلجماعآشترى@.!

وبطونلجبالاورؤوس)2(،البحارقعورفيوالسابعة،لأرضاأسفل

موضع،كلوفيالأودية
مايعلمكما

دونوماالسبع،السمواتفي

شيءبكلأحاطالعرش،
ولاعلما،

لاويعلمها،إلاورقةمنتسقط(3)

البرظلماتفيحبة
(4)

وأب/قدإلاوالبحر
5 كلهذلكعرفبأ8

غيره.معرفةعنشيءمعرفةيعجزهلاوأحصاه،

حربمسات@،انظر:(1)
"

في
4)ص/"اءلاستوا 14).

6/2)التعارضدرءفيكماالروايةلهذهالنقلالتهىهاإلى(2) 6

إلخلجبال...اورؤوس"رواية.وفيالتعارض.درءفيوقال

فلا"."الدرءفي(3)

(4)
6/2)التعارضدرءدي 60)

"

."يال@ولارط@ولالأرصاظلمات"
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يقوللحنظلياإبراهيمبنإسحاقسمعتالسراج:وقال

طاهربناللهعبدعلىيوفا
(1)

بنمنصوروعنده
)2(،طلحة

لهقلت)3(؟ليلةكلينزلاللهإنتقول:يعقوبأبايامنصور:

به
(4)

تسألني،أنتحتاجلاالسماء،فياللهأنتؤمنلاأنتإذا

عنأنهكألماللهعبد
)6(؟!الشيخهذا

ذكر
(7)

تعالىال@هرحمهمعبنبنيحيىالإسلامحافظقول

فيعنهبطةابنروى
(8)"الإبانة"

لكقالإذاقال:@اسناده،

دخلت:

ليفقال
ونؤمن:

لهفقال

النسخجميعفيوقع
التخريج.ومصدرالشرمنوالتصويب"اللهعبدبنطاهر"

مهبباسائثامطاغاأمزاوكانالنهر،وراءوماخراسانحاكمالعادللأميراوهو

2توفيوالنظم،الثرفييدولهممدخا،جواذا 3 0
@.

01/6)النبلاءأعلامسيرانظر: 8،46 85).

والأهوا.،البدعأهلمنرجلهو

الدنيا".سماءإلىليلة")ب(:في

9)ظ(:في
إذا".تؤمن

الكلام.وذمالسخ،جميعفي
سبق.كماخطا،وهوطاهر"9

فيلأنصاريالهروياإسماعيلأبوأخرجه
9

4/3)"وأهلهالكلامذم 2،53 26)

.(1193)رقم

ظ(.)ب،فيليم@

كما
3/2)"لجهميةاعلىالرد@الإبانةمنالمختارفي .(161)رقم(06

صحيح.وسنده
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لما.)1(؟صعدكيففقل:ينزل؟كيف

أهلحافظالإمامقول
سعيدبنعثمانالأئمةوشيخلمشرقا(2)

الله:حمهرالدارمي

ولاسعيد،بنعثمانمثلرأيتما"القراب:الفضلأبوفيهقال

"نفسهمثلعثمانرأى

عنلحديثواالبويطي،عنوالفقهبي،الأعراابنعنالأدبأخذ

كتابصاحبالعلم،أهلعليهوأثنىالمديني،بنوعليمعينبنيحى

."المريسيبشرعلىالنقضو""،الجهميةعلىالردا

الكلمةاتفقتوقدبشر":علىالنقض"كتابهفيوقال
من

ولاسمواته،فوقعرشهفوقلىتعااللهأنالمسلمين
(4)

يومقبلينزل

ادهش@بينليفصلالقيامةيومينزلأنهيشكواولمالأرض.لىالقيامة!

(5)السماءوتشققويثيبهم،ويحاسبهم
لملائكةاوتنزللنزولهيومئذ

اللهقالكماثمانية،يومئذفوقهمربكعرشويحملتنزيلأ،
(6)

سبحانه

(2)

(3)

(5)

6)

النسخ.وباقيالتخريج،مصدرفيكمالىأولمئبتوايصعد"،مط(:إ)ع،في

)ب(.فيلي@

2/6)للذهبيلحفاظاتذكرةانظر: 22).

)ع(،فيوكذالأينزل...لاوأنه9بثر:علىالنقضفي

ع(:ظ،)1،في
لسماواتا"

-.(25المرقان/أتزيلا@أنح@كةؤؤليالننمأن@آ+تثققويؤمقوله:!لىيثير!
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قبلالأرضلىينزل!لااللهأنالمسلمونيشكلمفلماورسولهءك@،

منالناسيأتيماأنيقيناعلمواالدنياأمورمنلشيءالقيامةيوم

ثفطينهرأدثه)فافبقوله:وعذابهأمرههوإنماالعقوبات

(1)"ابهوعذأمرههوإنما2،6النحل/@أتقواعد@

مناخرموضعفيوقال
الكتابهذا

(2)
ويحك9لحلول:اذكروقد

بكمالههويقول:منمذهبأمالسوءمنلىتعادلهأنزهالمذهبهذا

جمالهو
(3)

جميعوفوقسمواته،فوقعرشهفوقوبهائهوعظمته

لخلاثقا
(4)

إنسولاهناكخلقلاحيثمكان،وأطهرمكانأعلىفي

له؟ا.وإجلالاتعظيماوأشدوبمكانهباللهأعلملحزبينافأيجانولا

فيوقال
علمه":(5)الكتابهذا

منبهم
(6)

محيط،العرشفوق

5قأ@/عرشهفوقبكمالهوهونافذ،فيهموبصره والسموات،أ(9

وبينبينهبينهنماومسافة
كذلكفهوالأرضفيخلقه

رابعهممعهم،

-

.(17لحاقة/ا1@نميةيؤمل!لؤ@هنمرنكصش)وبئوقوله؟

1)ص/المريصيثرعلىالنفضانظر:(1) 5،41 5،)5

)ص/842(.النقض(2)

."وحلاله"ظ(.ت،)أ،في(3)

(4)
."خلقه"ة)ب(@ي

)ص/242(.(5)

السقض.من(6)
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5قأط/فضليعرفوإنماوسادسهم...وخامسهم وعظمالربوبية(@4

اللهبانالقدرة
)1(،عرسهفوقمن

الأرض،وبينبينهالمسافةبعدومع

الأرضفيمايعلم

منوصفةالله،كلاموالقران":(2)الكتابمناخرموضعفيوقال

خرجصفاته،
وقدرتهوعلمهبكلامهواللهيخرج،أنشاءكمامنه

(3)

وجميعوسلطانه
."عرشهعلىبكمالهوهومخلوقة،غيرصفاته

اخرموضعفيوقال
(4)

رضيعازببنالبراءحديثذكروقد
الله

فيصعد"وفيهوعذابها،ونعيمهاوقبضهاالروحشانفيالطويلعنه

"قال:أنإلىلها"فيستفتحالدنياسماءإلىبهاينتهىحتىبروحه
حتى

اكنبواوجل:عزاللهفيقولوجل،عزاللهفيهاالتيالسماءإلىبهاينتهى

"الأرض...إلىوأعيدوهالسابعة،السماءفيعليينفيعبديكتاب

@أقيأبؤبلهتم)لالفغقوله:وفيقال:ثملحديث،اوذكر

يكنلملولأنهالسماء؟فوقلىتعااللهأنظاهرةدلالة0(،4الأعراف/أ

لماالسماءفوق
والأعمالبالأرواحعرج

(5)
غققتولماالسماء،إلى

)ت(منسقطهاإلىبي@هن...،ماومسافةوالسماوات"قوله.من(1)

)ص/475(.(2)

."وكلامهوعلمهبقدرته")ب(:في(3)

.(5،859)ص/الجهميةعلىالردكتابمن(4)

سقط(5)
)ظ(.من
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."لآخرينوفتحتقومعنالسماءأبواب

حملواحينالعرشحملةأنبلغنا:وقد":(1)اخرموضعفيوقال

حمله،عنضعفواوبهائهعزتهفيجلالهجللجباراوفوقهالعرش

بالله،إلاقوةولاحوللالقنوا:حتىركبهم،علىوجثواواستكانوا

صال@:بنمعاويةعنبإسنادهساقثموإرادته-اللهبقدرةبهفاستقلوا

اللهخلقماأول
لمربنافقالوا:العرش،حملةالماءعلىعرشهكانحين

حملعلىيقوىومنربنافقالوا:عرلثي،لحملخلقتكمفقال:خلقتنا؟

خلقتكمإنيلهم:فقالووقارك؟وعظمتكجلالكوعليهعرشك،
عظمتكوعليهعرشكحملعلىيقوىومنربناقالوا:لذلك،

فيقولونقال:عرشي،لحملخلقتكمفقال:قال:ووقارك؟وجلالك

بالتهإلاقوةولاحوللافقولوا:قال:مرارا،ذلك

كريموملكعظيمربنقول:ولكنا:(2)آخرموضعفيوقال
(3)

@لأرضواالسماواتنوركبير
عرشعلىلأرض،والسماواتاله

5قأب/سواهامادونالسابعةالسماءفوق)4(،عظيممخلوق منب(9

وبعرشهبهكافراكانبذلكيعرفهلممنالأماكن،

2)ص/النقضمن(1) 5 3 ، 2 52).

2)ص/النقضمن(2) 41).

سقط(3)
ظ(.ت،)أ،من

."عظيمعرشفوقعطيم،طرضعلى")ب(.في(4)
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":(1)موضعاخرفيوقال

ينكرفلمتعبد؟كمالحصين:حديثفي

العالمينإلهأنعرفإذالحصينعلىوسلموآلهعليهاللهصلىالنبي

في
رضيفحصين@،كالنبيقالكماالسماء،

كانإسلامهقبلعهالله

معوأصحابهالمريسيمنلجليلاباللهأعلم
إذالإسلام،منينتحلونما

السماءفيالذيالخالقالإلهبينميز
قةالمخلووالأصنامالالهةوبين

الكلمةاتفقتوقدقال:الأرض،فيالتي
أنوالكافرينالمسلمينمن

وأصحابه،أ(5هقأظ/المريسيإلابذلكوعرفوهالسماءفيسبحانهالله

."الحنثيبلغوالمالذينالصبيانحتى

":(2)وقال

لمنتكذيب"الله؟أين"للأمة:@لجاللهرسولقولفي

بلبأين؟يوصفلااللهوأنمكان،كلفيهويقول:
(3)

أنيستحيل

منبالنسمواتهفوقفالثههو؟أينيقال:
لمبذلكيعرفهلمفمنخلقه،

الإلهيعرف
(4)

."يعبدهالذي

لكلوينبغيوأنفعها،السنةفيالمصنفةالكتبأجلمنوكتاباه

.(62)ص/النقضمن(1)

.(66-64)رقم(39)ص/لجهميةاعلىالردفي(2)

بدلمكاد،مهيخلولاشيئالأن"الحهمجة:علىالردوفيالشخ،جميعفيكذا(3)

"

."بل

."لههت(:!!)أ،في(4)
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كانماعلىالوقوفمرادهسنةطالب
(1)

والتابعوفىالصحابةعليه

اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخوكانكتابيهيقرأأنوالأئمة
عييو

التوحيدتقريرمنوفيهماجدا،ويعظمهماالوصيةأشدالكتابينبهذين

غيرهما.فيليسماوالنقلبالعقلوالصفاتوالأسماء

وحفاظالإسلامأئمةأحدالحافظالإمامسعيدبنقتيبةقول

عنه:بالحديثتجملواالذينالأثمةشيوخمنالحديث

قولهذايقول:سعيدبنقتيبةسمعتالراج:العباسأبوقال

السماءفيبأنهسبحانهربنانعرفلجماعة:واوالسنةالإسلامفيالأئمة

آشتوى@وعلىاثعرشلرخمق@تعالى:قالكماعرشه،علىالسابعة
(3)

فيربنانعرفقال:سعيدبنقتيبةحدثناهارون:بنموسىوقال

علىاثعرشلرخمق@لى:تعاقالكماعرشه،علىالسابعةالسماء

مهوآشتوئ
(4)

ه،.أطه/

سقط(1)
كانماعلى")ب(.من

"كتابهيقتنياآن")ب(.في(2)

6/2)التعارضدرءفيكماالنقاشبكرأسوأخرجه(3) التأسيسونقص0(،6

(1/2 رفم(34)ص/لحديتاأصحا@شعارفيلحاكماأحمدوأبو9(،0
صحيح.وسنده(17)

2/0)العلوفيالذهميدكره(4) .(434)رقم(311
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لحفاظ:االأئمةأحدالوراقالوهابعبدقول

الله:رحمهأحمدللإماموقيلالأئمةعليهأثنى
بعدك؟نسألمن

النبل.شيوخمنوهوالوهاب،عبدفقال:

الوهابعبدقال
(1)

رضيعباسابنحديثرويوقد
عنهماالله

ما"(16ق.أب/
فوقوهونور،الافسبعةكرسيهإلىالسابعةالسماءبين

)2(،"ذلك
العرش،فوقاللهإنخبيث،جهميفهوههنااللهأنزعمومن

(3)"والآخرةبالدنيامحيطوعلمه

صح
محمدعنهحكاهعنه،ذلك

عثمانبن
(4)

فيرسالتهفي

ماتوالنسائي،والترمذيداودأبوعنهروىحافظ،ثقةوقال:الفوقية،

ومائتين.خمسسنة

تعالى:ال@هرحمهمصعببنخارجةقول

أدلهعبدقال
بن

أحمدحدثني:"ال@ة"كتابفيأحمد
سعيدبن

مصعببنخارجةسمعتيقول:أبيسمعتقال:جعفر-أبوالدارمي-

)ع(فيوليس"،الوها@عبدقال"ت(.)أ،من(1)
"قال"

1)ص/يجهتخرتقدم(2) 73).

لقضفيكما"لمعرفةا"كتابفيالعساللحاكماأحمدأبولحافظاأخرجه(3)

1/1)التأسيم@ 2،91 6/2)التعارضودرء0(،3 0،32 04).

2/1)العفارللعلىالعلوكتا@فيالذهبيالحافظهو(4) 7 71)(472).
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لالهم،يحللنلاطوالقأنهننساءهمأبلغكفار؟الجهميةيقول:

لهقولى!@)طهتلا:ثمجنائزهم.تشهدواولامرضاهم،تعودوا

@آشتوئانعرشعلىلرخمق@لى:تعا
(1)

ه،.ا-أطه/

تعالى:ال@هحمهمارحاتموأبيزرعةأبيلحديث:اأهلإماميقول

مذاهبعنزرعةوأباأبيسألتحاتم:أبيبنحمنالرعبدقال

(2)العلماءعليهأدركاوماالدين،أصولفيالسنةأهل

فقالا:ذلك،في

أدركنا
أومصزا(وعراقاحجازاالأمصارجميعفيالعلماء(3)

(4)
وشاما

وينقص.يزيدوعمل،قولالإيمانمذهبهم:منفكانويمئا،

جهاته.بجميعب(ههقأظ/مخلوقغيرلىتعااللهكلاموالقرآن

منوشرهخيرهوالقدر
وجل.عزالله

ثمالخطاببنعمرثمالصديقبكرأبونبيها:بعدالأمةهذهوخير

اللهعبدأخرجه(1)
بن

آحمد
1/1)السنةفي 0،51 طريقه:ومن)01(،رقم(06

(1691)رفم(5/8،889)السنةفيالخلال

"آخره:فيوزادا

."بجلوس؟إلاالاستواءيكونوهل

الطملأأئمة)مط(:في(2)
العلماء!."مكان"

سقط(3)
")ب(:من

أدركنا".لا:فقاذلك؟في

الشخ.جميعمنسفطتوقدالدين،واعتقادالسنةاصلكتابمن(4)
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رضيطالبأبيبنعليثمعفانبنعئمان
الله

أجمعينعنهم
(1)

نفسهوصفكماخلقه،منبائنعرشهعلىوجلعزاللهوأن
في

)لتسعلماشيءبكلأحاطكيف،بلاعجكرسولهلسانوعلىكتابه

1،.1الورى/أالصير@افمميعوهوشفكمثلهء

ويسمعونبأبصارهم،لجنةاأهليراهالآخرة،فييرىسبحانهوأنه

وكماشاء.شاءكيفكلامه

أبداتفنيانلامخلوقتان،وهماحق،والنارحق،لجنةوا
(2)

عنينقلكفراالعظيم؟باللهكافرفهومخلوقالقرآنأنزعمومن

الملة،
وقفومنكافر،فهويجهلولايفهمممنكفرهفيشكومن

جهميفهومخلوقبالقرآنلفظيقال:ومنجهمي،فهوالقرآنفي
،)3(

جهميفهومخلوقبلفظيالقرآنقال:أو
(4)"(5)

فقط.)ت(من(1)

لأوليائهثوابلجنةوا"الشة:أصلىفيزاد(2)

سقط(3)
ع(:)ت،من

"
جهميفهومخلوقبالقرآنلفظيقال.ومن

@.

سقط(4)
@)ظ(:من

."فهوجهمي

4-38)ص/حاتمأبيلابنالدينواعتقادالشةاصلكتابانظر:(5)

صريحفيالطبريأخرجهطريقهومن
الهمدانيالعلاءوأبو)123(،رقمالسنة

قمر(993)ص/لاختلاتاوذملاعتفادادكرفيوجوابهافتيافيالحطار

3ر(1/771)الاعتقادأصولسرحفيواللالكالي3(،0)
(132).
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وأمرهوصفاتهوأسماؤهوعلمهلله،اكلاموالقرآنحاتم:أبوقال

الجهات.منبجهةبمخلوقليسونهيه

منبائنطرشهعلىأدثهإنونقول:
كمثلهليسخلقه،

وهوشيء

6قأب/السميع 0

البصيرب(

قولهتفسسيرعنسئلأنهلى:تعااللهرحمهزرعةأبيعنذكرثم

1أطه/آشتوى@ائعرشعلىلرخمن@لى:تعا هاتفسيروقال:فغضب،5

غيرقالمنمكان،كلفيوعلمهاستوى،العرشعلىهوتقرأ،كما

اللهلعنةفعليهذلك:

أحمدالإمامنظراءمنوهماالري،أهلإماماالإمامانوهذان

لى.تعااللهرحمهماوالبخاري

رحمهموإسحاقأحمدصاحبنيالكرماحربقول
تعالى،الله

عنهما:جليلةمسائلوله

بنإسماعيلحدثناقال:عصمةأبوأخبرناعمار:بنيحيىقال

حدثناالوليد
السابعة،السماءفوقوالماءقال:إسماعيلبنحرب

العرش.علىواللهالماء،علىوالعرش

انظر(1)
"

1/1)اللالكائيلحماعة،واالسنةأهلاعتقادأصولشرح رقم(80

1/2)يعلىأبيلابنلحناللةاوطبقات)323(، 86).

تيميةالنفتاوىمجموعفيكما"الفاروقا/كتابهفيالهرويإسماعيلأبوأخرجه(2)

.(465)ر@(1153/2)للذهبيوالعلو0(،5/5)

3 5



السنةلأهلإجماعاوحكاه)1(،مسائلهفيلفظههذافلت:
سائممن

أهل
ر.لأمصاا(2)

بنعليلحديثاأهلإمامقول
لمدينيا

(3)

شيخبلالبخاريشيخ

الله:حمهرالإسلام

المسلمين.سيدالمدينيبنعليالبخاري:قال

وعليخاليا،قلبالقلت:تشتهي؟ماذالي:قيللوالبخاري:وقال

(4)أسألهوأناالمدينيابن

والرؤيةالكلاميثبتونقال:الاعتقاد؟فيلجماعةاقولماله:قيل

قولهفيتقولماله:فقيلاستوى.العرشعلىلىتعااللهإنويقولون:

أولاقرأفقال:رابعهز@و؟هوالاثنثةتجرىمني@رت)مالى:ر@ا

7،المحادلة/أ@وتغلمآدتهأننر)ألنملآيةاأوللأنبالعلم؟يعني:لاية.ا
(5)

)ص/953(.(1)

سقط(2)
)ت(.من

ا(قولبعد(@)ظ،فيكاملأالنصهذاجاء(3)
هذالعدالاتيداود"لنلسيد

لهأساوأناري...لبخااوقال"فقط.)ظ(من(4)

11/4)بغدادتاريخفيالبخاريمقولةنحووانطر 61).

فيلهروياإسماعلأبوأخرجه(5)
9(،5/4)الفتاوىمجموعفيكما"الماروق"

.(437)(2/9011)العلوفيالذهبي
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القرانالمديني:ابنوقال:"الأفعالخلق"كتابفيالبخاريقال

خلفهيصلىلاكافرفهومخلوقإنهقالمنمخلوق،غيراللهكلام

يديبيننفسياستصغرتماالبخاري:قال
علييديبينإلاأحد

لمدينياابن

بنالحسنوقال
5قأظ/الحارثبنمحمد بنعليسمعتأ(:6

فوقاللهوأنوبالكلام،بالرؤيةيؤمنونلجماعةاأهليقول:لمدينيا

مني@وت)مالى:تعاقولهعنفسئلاستوى.العرشعلىالسموات

يعنيقبله.مااقرأفقال:الاية؟(7المحادلة/بعهز@1رهوالآثنثةنخرى

لىتعااللهعلم
(3)

تعالى:اللهرحمهماالبخاريشيخداودبنسنيدقول

قال:الطرسوصيموسىعمرانأبوحدثناالرازي:حاتمأبوقال

منباثنعرشهعلىهوداود:بنلسنيدقلت
تسمعألمنعم.قال:خلقه؟

@انعزشحولمقخآفيناتمليهكة)وترىلى:تعاقوله
(4)
5،.7الزمر/أ

.(32)رقم(18)ص/العبادأفعالخلقانظر:(1)

11/4)بغدادتاريخانظر:(2) 61).

تقدم،كما(5/49)الفتاوىمجموعفيكماالفاروقفيإسماعيلأبوأخرجه(3)
2/1)العلوفيالذهبيذكره(4) 0 91)(427).
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الله:رحمهالبخاريإسماعيلبنمحمدالإسلامأهلإماملول

وجل:عزاللهقولباب:(1)"اصحيحهالتوحيدصنكتابفيقال

@واتعرلقرب)وهو7،،أمود/اتمآ@علىوعرشه)و@ات

1اقولة/أ خلقهن.فسواهن:ارتفع.السماء:لىاستوى!العالية:أبوقال.(29

البخاريساقثم6،.1اقأب/العرشعلىعلااستوى:مجاهد:وقال
(2)

رضيجحشبنتزينبحديث
نساءعلىتفخركانتأنهاعنها:الله

وزوجنيأهاليكن،زوجكنفتقول:وسلموا-لهعليهاللهصلىاللهرسول

سموات.سبعفوقمنالله

بجمهترالذيالكتابهذاأبوابتراجموذكر
التوحيد،كتاب"

فمنالأمة،بهاخالفواالتيلجهميةااقوالعلىردا"لجهميةاعلىوالرد

الكتاب:هذاأبوابتراجم

دلهتذعوأفاأياألرتهنادعواأواللهأذعوا)قللى:تعااللهقولباب

1الإسراء/1(3)@الح@نئآلانشآء 1

ذواتفؤةهوألررأقالله)إنوجل:عزاللهقولبابأيضا:ابوابهومن

(1)(6/2 6 البغا.:@الماء.!علىعرشهلأوكانباب:(12)التوحيد،(001)8(،9

.(6984)رقم(4699/6)(2)

(3)(6/2 6 .(2)رقمباب(86
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@وألمتين
(1)
أحاديث.وذكر(58الذاريات/أ

غئبهءعكيظهرفلاائغثب)علمتعالى:قولهبابقال:ثم

)أنزله،و3،4قمار/دأ@ألشاعةعفموعندهآلتهن@)(26لجن/ا1أصدا@و

1النساء/أبعقمهء@ الا@د4ء@تفعولاأنثىمقتخمل)وما6،،6
(2)

العلم.صفةإثباتعلىبهامستدلاأحاديثساقثم1(،1أناطر/

@ائمؤمنوجل:عزال@هقولبابقال:ثم
(3)

الحنر/32(،1

رضيمسعودابنحديثساقثم
ثمالسلامهولىتعااللهإنعنه:الله

رضيهريرةأبيحديثساق
(5)الملكأناالله:يقولعنه:الله

(42العنكبوت/أ@افححيماتعزش)وهوالله:قولبابقال:ثم

1الصا@ات/أ@ويصفوتكااثعرةرترئك)ستحن ئعرةا)ولتهو8،0

موسى/أبيحديثإلافيهيذكرولم)3(،رقمباب(62687)(1)
علىاصبرأحداما

سمعهأذئ
"الله..من

(6943)رقم

(2)(6/2 6 )4496،برقموعائة،عمراب@عنحديئينوذكر)4(،رقمباب(87

(5)رقمبا@(2688/6)(3)

.(6946)رقم(4)

ساقه(5)
الاس/؟(أ@آلتاس)م@لى:تعااللهقولباب(6)رقمبابفي

.(6947)رقم(2688/6)
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8،لمنافقون/اولرسولهء@1
(1)

(2)ذلكفيأحاديثوذكر

لارضواالشنؤتظفألذهوهو@الوالله:قولبابقال:ثم

@لاقحئ
(3)

رضيعباسابنحديثذكرثم
"عنهما:الله

الحمدلكاللهم

آخرهلى!(4)"لأرضواالسمواترنوأنت
(5)

ساقثم)6(،بصحيرا@هوسميعاأدله@الووكانلى:تعااللهقولبابقال:ثم

رضيموسىأبيحديثمنهاأحاديث
سميعتدعونهالذيإن"عنهالله

"راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقربقريب،

(6/2 6 3سرمسندينوحديثىمعلقة،أحاديثثلائةوذكر(7)رقمباب(88

.)8496،9496(

"ة)ب(منسقط

@ي
."دلك

.(8)رقمبا@(2689/6)

"زيادة:ت()1،في
فيهنومن

فيهناوليهست"
الحاري.فيالموضعهذا

(6950)رقم

(6/2 6 مسندة.وثلاثةمعلقا،حديثافيهوساق.(5)رقمباب(89

والديالمحاري،يحرجهلماللفظوهذاوالمطبوعة،الشحجميعفيوقعكذا

فيخزجه
لصيزاسميضاتدعودعاثئا،أصتمتدعونلافإلكمبلفطالمكانهذا

"قريبا...

3)0382،بأرقامالبخاريفيطرقوله)2596(،برقم 9 6،8120،6

6 0 4،66 2 صحيحه@يمسلماللمطهذاأحرحنما@اللفط.هذافيهالي@(36

عنالثقفيطريقم@(46)(2704)
موسىأبيع@عثمانأليع@الحذاءخالد

منأولمعنىبااوردهدلعلهفذكره.
حثظه.
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القادر@هو)قللى:تعاقولهبابقال:ثم
(1)

فيأحاديثساقثم

القدرة.إثبات

أئد@م)ونققبوجل:عزاللهوقولالقلوبمقلببابقال:ثم

@بصر@و(
(2)

لا"حلفه:فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيوقول

."القلوبومقلب

واحداإلااسممائةلثهإنبابقال:ثم

بهاوالاستعاذةلىتعااللهبأسماءالسؤالبابقال:ثم

به.يسألولابمخلوقيستعاذلافإنهمخلوقة،غيرأنهابذلكومقصوده

وأساميوالنعوتالذاتفييذكرمابابقال:ثم
لىتعاالله(5)

م)ويحذر@وجل:عزاللهقولبابقال:ثم
ثم)1(،و@نقسهآلئه

(1)(6/2 6 فيجابرحديثواحذا@حديثايهوساق)01(،رقمبا@(90
"لاستخارةا

.(6955)قمبر

(2)(6/2 6 برقمعمر!ابنحديث"واحذاحديثافيهوساق)11(،رقمباب(91

واحدا.حدبئافيهوساق1(،2)رقمباب(2ا6/9966"(3)

(4)(6/2 6 أحاديث.تسعةفيهوساق)31(،رقمبا@(91

وأسماء"ت(.)أ،في(5)

(6)(6/2 6 واحذا.حديثافيهوساق1(،4)رقمباب(93
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أحاديث.ساق

5قأظ/بابقال:ثم إلآهالذشئء)قيوجل:عزاللهقولب(6

رضيجابرحديثذكرثم)2(،و@وجهه
بوجهكأعوذعنه:الله

(3)

)تخرلىوقوله:@وعيقعك)ولنصنعوجل:عزاللهقولبابقال:ثم

بأعورلي@ربكمإنالدجال:حديثذكرثم)4(،بأعيننا@
(5)

أتارئالخلقألته)هرب(6اقأب/وجل:عزاللهقولبابقال:ثم

ألمصور@
(6)

ذكرثم)7(،ظقت.لدى@)لصاتعالى:اللهقودبابقال:ثم

أحاديث
(8)

اليدين.إثباتفي

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيقولبابقال:ثم
أغيرشخصلا"

(1)(6/2 6 6"-6968)أحادبثلاثةفيهوساق1(،5)رقمباب(93 97)

(2)(6/2 6 .(16)رقمباب(94

.(6971)رقم(3)

(4)(6/2 6 .(17)رقمباب(95

.(6973)رقممالكبنأسحديثومن)2796(،رقمعمرابنحديثمن(5)

(6)(6/2 6 3رباب(95
معلقا.واحرواحذا،حدبثافيهوساق)81(،

(7)(6/2 6 .(19)رقمباب(95

6-6975)رقممناحاديثخمسةذكر(8) 9 79).
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شيئا.نفسهفسمى)2(،@ألنهقلسهدأكبرسئ:أئ)قلقال:ثم

)3(،علىألمآ@عرشسه،)و@اتلى:تعااللهقولبابقال:ثم

باب:فقال:أخرى،جمةبترقررهاثمالفوقية،أحاديثبعضذكرثم

)تعرجوقوله:)4(،@والظجبالكليقحعدلة@لى:تعااللهقول

صفةإثباتفيأحاديثذلكفيساقثم)5(،إله*@هوألروحأتمليهة

الفوقية.

ثم)6(،رتهالاظغ@إكتاضر@)وص@وبزبل!لى:تعاقولهبابقال:ثم

ة.الاخرفيالرؤيةإثباتعلىالدالةلأحاديثاذكر

(1)(6/2 6 3رباب(98
"شعبةب@للمغيرة"واحذاحديثافيوساق2(،0)

)0896(،رقم

(2)(6/2 6 بنلسهلواحداحديثافيهوساق)12(،رقمباب(98
رقمسعد

(6981)

(3)(6/2 6 98-12 (6982)رقممنأحاديتعسرةفيهوساق@(22)رقمبا@(70

معلفاوواحذا)1996(،لىإ

تليها.التيبعدالايةهذهتاتيالبخاريوفيالنسخ،جمغكذا@ي(4)

(5)(6/12 72 7 (6992)رقممنأحاديثخمسةفيهوساق)32(،رقمباب(03

.(6996)إلى

(6)(6/3"27-2 7 رقممنحديئاعثرثلاثةفيهوساق)42(،رقمباب(11

(0970)لى!(6997)
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كتقو@باللهرخت@إنقوله:فيجاءمابابقال:ثم

)1(،@ألمخسنين
حمة.الرصفةإثباتفيأحاديثذكرثم

أنلأرضوالسنؤتيتسثالله@انلى:تعااللهقولبابقال:ثم

اللهإن"فيه:الذيلحبراحديثالبابهذافيساقثم)2(،تزولا@

يمسك
(3)

إصبع...علىالسموات
لحديث.ا"

منوغيرهماوالأرضالسمواتفيتخليقجاءمابابقال:ثم

وأمرهوفعلهبصفاتهفالربوأمره،وجلعزالربفعلوهولخلائق،ا

وكلامه
(4)

وتخليقهوأمرهبفعلهكانومامخلوق،غيرلمكونالخالقاهو

مكونمخلوقمفعولفهووتكوينه

أدتهمعرفةفيورسوخهعلمهدقةعلىشيءأدلمنجمةالتروهذه

(2)

3)

(4)

(5)

(6/10 2 7 12 7 (0170)رقممنأحاديثثلائةفيهوساق)52(،رقمباب(12

.(7012)إلى

(6/2 7 .(26)رقمباب(12

كذا
":(7"13)البخاريوديال@خ،جميعفي

يضع
،"

"يمسك"لفطوردنماو

بيديخلقتلما"تعالى:اللهقولبابفي

كذا
انظرالهرويذرألىروايةفيئابتة"وكلامه"وزيادة.النسخ،جميعفي

9/1)البحاريصحيح لاقيماالوالطجةعنالمطوعالنجاة،طوقدار(34

(6/2 7 اليل،قيام@يعباسلالنواحذاحديثافيهوساق)72(،رقمباب(12

.(7014)رقم
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فيفصلجمةالتروهذهوصفاته،وأسمائهلىتعا
الفعلمسألة

وأنمخلوقة،غيروأنهابه،وجلعزالربأفعالوقياملمفعولوا

النزاعففصلوتكوينه،وأمرهبفعلهالكائنعنه،لصنفصلاهوالمخلوق

الفعلبينفرقإذوأوضحه؟وأبينهفصلأحسنجمةالتربهذه

تعالىأفعالهأنوبينبه،يقوملاوماسبحانهبالربيقوموماوالمفعول،

مسمىفيداخلةكصفاته
بهابلمكونة؟خارجةمنفصلةليستاسمه،

عنهجزاهمابلوالسنة،الإسلامعنسبحانهاللهفجزاهالتكوين،يقع

السنة،أهلقولهوجمةالترهذهفيذكرهالذيوهذالجزاء.اأفضل

الأمة،سلفعنالمأثوروهو
أفعالخلق"كتابفيبهوصرح

عنإلانزاعافيهيذكرولممطلقا،العلماءقولوجعله)1(،العباد"

6قأب/وذكرهلجهمية.ا السنة.أهلمنجماعاالبغوي!أ(2

5قأظ/بأنجمةالترهذهفيالبخاريوصرح تعالىاللهكلامأ(7

مخلوقة.غيروصفاتهأفعالهوأنمخلوق،غير

لعبادناسبقتبمما)ولقذوجل:عزاللهقولبابقال:ثم

وإثباته.القدرفيأحاديثساقثم)2(،@انمرسين

له،يقولأنشئاأرادإذاؤآفره@ءانمالى:تعااللهقولبابقال:ثم

.(125)رقم(1،442)ص/63093،(1)

(2)(6/2 7 15707)رقممنأحاديثستةفيهوساق)82(،رقمباب(12 02).
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إثباتفيأحاديثساقثم)1(،@وفيكوتكن
(2)

جلالربتكفم

جلاله.

لمفنكلتمداداالضكانتؤ)قلوجل:عزاللهقولبابقال:ثم

لؤ)وتعالى:وقولهمددا@خنالصثلىءربىولزننفد@لمجتأنقيلنفدالبخر

لبغدءمنوتخريمدهوأقنرشجزضمنفىألارخمىئماا

ناأتجربثعة

رتأدناتباركلأضؤالخلقله)ألالى:تعاوقوله@،أدلهمممتنفدت

@ألنالين

لخلق.اصفةوبينبينهاوالفرقالكلام،صفةإثباتومقصوده

فيبابقال:ثم
فيوأحاديثآياتساقثم)4(،والإرادةلمشيئةا

ذلك.إثبات

صحيحفيوالذيالنسخ،جميعفيكذا(1)
ا

9/1)و ال@لى:قزلاتما@البولاقية،ط.(36

.24-7021)رفمم@أحادباربعةفيهوساق

."للهاأفر"فيها

."ابابع(:(ت،)1،في(2)

(3)(6/2 7 حديثفيهوساق)03(،رقمباب(15

(4)(6/2 7 15-2 7 وساق)13(،رقمباب(19

.(7042)لى!(7026)
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6/2)لخارى 7 الحغا،ط(14

.(29)رقمبا@(40لحل/اأ

نماوالر@،تكليمفيهاوليس(7

.(7025)رقمهريرةأبي

رقمحديتاصعشرسبعةفيه



لنع@الوولالى:تعاقولهبابقال:ثم
ولةأ%لمنإلأبعندهألشضعة

مهورئبهتم...قالماذا@ظوبهزقالواعنفرخإذاحغ
(1)

الاية.

يقولواولمالله:رحمهالبخاريقال
ذكرثم"،ربكمخلقماذا(2)

رضيالخدريسعيدأبيحديث
وحديثبصوتفيناديعنهالله

كمابعدمنيسمعهبصوت،فيناديهم:(5)وعلقمة)4(،أنيسبناللهعبد

يستحيلالنداءهذاأنومقصودهالديان.أناالملكأناقرب،منيسمعه

فالمناديالديان،أنالملكاأنايقول:لاالمخلوقفإنمخلوقا،يكونأن

الديان.أنالملكاأناالقائل:وجلعزاللههو:بذلك

والسلأ@الصلاةعليهجبرائيلمعلىتعاالربكلامبا@قال:ثم

(1)(6/2 7 19-2 7 ومعلقامسندة،احاديثأربعةفيهوساق)23(،رقمباب(21

قوقا.مووآحرمرفوعا

9/1)البولاقيةالطبعةالبحاريفيوالذيالسخ،حميعكدا@ي(2) وغيرها(41

"

يفلولم

.(7045)رفم(3)

(4)(6/02 لأنهالتمريضبصيفةصدره@لعلهويذكر"."التمريضبصيغةمعئقا(72

اللهعبدعلىمدارهلأدأواختصره،
بن

لين.حفظهوفيعقيلبنمحمد

)ص/الحديثهذاطرقتقدموقد
.(15ا-15"

كذا(5)
الطبعةولاالبغا،)ط(البخاريصحيحفيوليستالنسخ،جميعفي

تحتلفنسخةللمؤلفالولاقية،
المطبوعة.عن
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نادىعبدااللهأحبإذا"حديث:ذكرثمالملائكةلىتعااللهونداء

اثبلجبر
"

واتمليهكةبمتمهءونزله()وجل:عزقولهبابقال:ثم

يدلمماالسماء،منالقرآننزولفيأحاديثساقثم)3(،@يمثهدون

بالقرآن.وتكلمهلىتعاالربفوقيةأصلين:على

جمدلؤا@مأن)يرلدوتوجل:عزاللهقولبابقال:ثم
لى.تعاالربتكلمفيأحاديثذكرثم)4(،@أدئه

)5(،وغيرهمالأنبياءمعالقيامةيومالربكلامبابقال:ثم
ساقتم

منمنكمما"وحديث:)6(،الشفاعةحديث
ربهسيكلمهإلاأحد

"،)7(

(4)

(7)

(6/12 أحادب.تلانةليهوساق)33(،رقمباب(72

.(7047)رقم

(6/12 7،22 7 اسعلىموقوفاوألزأحدبين،فيهوساق)43(،رقمبا@(22

عباس.

(6/2 7 22-2 7 رقممنحديثاعشرسبعةفيهوساق)53(،رقمبا@(26

70)لى!(7053)

(6/2 7 أحاديثستةديهوساق)63(،رقمبا@(26

.(7072)رقم

"قوله.)ط(منسقطوقد)4707(،رقم
من

أحد".
)ب(وم@

"

"

م@
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ربهمنلمؤمنايدنو"وحديث
"

)2(،تليما@وموسىالله)و@طمتعالى:قولهبابقال:ثم
ثم

معلىتعاالربكلامبابقال:ثملموسى.ال@هتكليمفيأحاديثذكر

1قأب/ذلكفيحديثينذكرثم)3(،الجنةأهل 6.،3

وأنتئمأندادادئه)فلاتخعلوأوجل:عزاللهقولبابقال:ثم
أي:(5)مسعودابنحديثوذكرذلك،فياياتوذكر)4(،@تغلموت

."خلقكوهوندالثهتجعلأن"قال:أعظم؟الذنب

لجعلافأضافلجبرية،واالقدريةعلىالردالتبويب:بهذاوغرضه

5قأظ/هذافيقالولهذاوفعلهم،كسبهمفهوإليهم، نفسه:البابب(7

ثىئر@ل)وظقلقوله:وأكسابهم؟العبادأفعالخلقفيذكروما"

بهم،وأكسالهمأفعاوأنها)6(،العبادأفعالخلقفأثبتبقديهر@و".فقدره

"وفيه(7076)قمر(1)

لمؤمنا"بدل"أحدكم

(2)(6/02 770)منأحاديثثلاثةفيوساق)73(،رقمباب(73

.(7907)لى!(7

(3)(6/12 .(38)رفمباب(73

(4)(6/2 .(04)رقمباب(734

.(7082)رقم(5)

سقط(6)
"قوله:من)ب(من

هنا.لى!"لقوله...وأكسابهم
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لجبرية.واللقدريةمخالفتهجمتهترفتضمنت

لجكملخ@دأنلحمتتزون)وماكنتووجل:عزاللهقولبابقال:ثم
كلإإسايغلولااللهظننتر(نولبهنجلروكتمولاأبضئركئمولآكعكل

@لغملون
(1)

الكلامبهايؤدىالتيوالحركةالموتأنيبينأنبهذاوقصده
وعمله.وفعلهالعبدكسب

الكتا@ختمثم)2(،العبادأفعالخلقإثباتفيأبواباذكرثم

لميزانابإثبات

الحجاج:بنمسلمقول

السنةفيقولهيعرف
يتأولها،ولمذكرهاالتيالأحاديثسياقمن

ولكنأبواب،بلاسردهاولكنالبخاري،فعلكماتراجم،لهايذكرولم

(1)(6/2 لآية.انرولسببديمسعودابنأئرفيهوذكر4(،1)رقمباب(735

6/2)2،9الرحمى/أاله@شأرهروبزس@لى:تعااللهقول(42)بابمن(2) لى5(،!73

همحاحرتحاوزلاوتلاوتهمواصواتهملمنافق،واالفاحرقراءةة(57)باب

(2748/6).

6/2)فقال(3) 7 الألاء/74،لق@1آتؤرسوننحتعالى:أاللهقولةباب(58)(49

يوزن.لهموقوآدمبنيأعمالوأن

1الميزان.فيثقيلتانوفيه::(7124)رقمهريرةأبيحديثساقثم
00.
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نظيره.معللشيءذكرهمنالتراجمتعرف

كحديثالصفات:أحاديثمنكثيرا"الإيمانكتابفيافذكر

ورؤيتهملعبادهالربوكلامالتجلي،منفيهوماالقيامةيومالإتيان

حدي@وذكر)3(،ولالتزوأحاديث)2(،لجاريةاحديثوذكر)1(،اها

مبععلىوالأرضينإصبحعلىالسمواتيمسكاللهإنا
"(4)4

سمولجبارايأخذ"وحديث
بيديهوأرضهاته

ؤيةلراوأحاديث)5(،"
(6)

"وحديث
عندلمقسطونا"وحديث:)7(،"قدمهفيهاالجباريضعحتى

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

جابرحديثمن(191)ومطولا،الخدريسعيدأليحديثمن(182)رقم

رضي
عنهما.الله

الحكمبنمعاويةحديثمن(537)رقمالصلاةومواضعالمساجدكتابفي

رضيالسلمي
عنه.الله

رفيهريرةأبيحديثمن(758)رقموقصرهالمسافريناصلاة(6)كتابفي
عه.الله

مسعودابنحديتمن(2786)رقموالار،لجةواالقيامةصفة(51)كتابلي

رضي
عه.الله

حديتمن(26-24)(2788)رقموالنار،لجنةواالقيامةصفة(15)كتا@في

رضيعمرابن
عنهما.الله

1)081،رقمالإيمادكتاب (5)كتابوفيوصهي@،موسىأبيحديتمن(81

المساحد
.(633)رقمالصلاةومواضع

ورض6(،3)53،(2846)رقموأهلها،نعيمهاوصمةلجنةا(51)كتابفي
رضيوأنسهريرةأبيحديثمن(38)73،(2848)

عنهماالله
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يمينيديهوكلتاحمن،الريمينعننورمنمنابرعلىال@ه
"(1)

وحديث:

الصفاتأحاديثمنوغيرها)2(،السماء"فيمنأمينوأنانيتأمنوألا"

مابهالفعللمضمونهامعتقدايكنلمولولها،مؤؤلوغيربهامحتجا

ذكروهاحينالمتأولونفعل
(3)

تعالى:ال@هرحمهالترمذيعيسىابيقول

جامعهفيقال
هريرةأبيحديثذكرلما(4)

أحدكملىأدلو"

اللهعبدحديثص(1827)رقمالإمارة،(33)كتابفي
رضيعمروبن

الله

ع@هما.

لخدرياسجدأبيحديتمن(144))4601(،رقمالزكاة،(12)كتابفي

)ظ،في
ع،

لىأولمنتواذكرها"،"مط(:

7)ص/لحدبداسورةومنباب.(57)القرآن،تفسيركتاب (3298)3ر(25

41/4)أحمدأخرجهلحديثوا 2،24 نةا@فيعاصمأبيوابن)8288(،(23

2/5)العظمةفيالأصبهانيالشيخوأبو(590)رقم 61-5 )102،رقم(64

ديوال@هقي)76(،رقم(1/7،374)الأباطيلفينيلحورقاوا2(،20

2/2)والصفاتالأسماء 8،72 (849)رقم(88

حعمروأبي)ضعي@(،الملكعد@نلحكمواالرحمنعبدبنشيبانطريقمن

عنكلهمالرازي
عنقتادة

مطولا.فذكرههريرةأبيعنالمصريلحسنا

عنومعمرعروبةأبيبنسعيدورواه-
ووقمهمطولا،معمر)أرسلهمرسلاقتادة

مختصزا(.قنادةعلىسعيد

2/2)تفسيرهفيالرزاقعبداخرجه 28/1)تفسيرهليوالطبري9(،3 54).

هذاولعلكثير؟ابنقالبالصواب.أسبهوهذا
هو

لمحفوط.ا
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بحبل
(1)

اللهوعلمقال:الله،علمعلىلهبطمعناهقال:اللهعلىلهبط

نفسهوصفكماالعرشعلىوهومكان،كلفيوسلطانهوقدرته
في

كتابه.

هريرة:أبيحديثفيوقال
ويأخذهاالصدقةيقبلاللهإن"

بيمينه
يشبههوماالحديثهذافيالعلمأهلمنواحدغيرقال:(2)"

1قأ@/ سماءلىلى!وتعاتباركالربونزولالصفات،من(63
(3)

الدنيا،

يقالولايتوهم،ولابهاويؤمنهذأ،فيالروأياتثبتتقدقالوا:
(4)

(1)

(2)

(3)

العلم.أهلمنجماعةالمرلوعصغفوقد
منغريبحديثهذاالرمذي:لقال-

ويون@آيوبعنذكرثمالوجه،هدا

يسمعلمقالوا.أنهمزيدبنوعلي
هريرة.أبيمنلحسنا

ني.لجورقااوفال-
لاحديثهذأ

يرجع
صحةإلىمه

العلووجهه.أعرفلامنكر،لمتنوامدل@،لحس@الكنالدهي:...وقال-

.(144)رقم(589/1)

لانقطاعباوأعقه
"

ىالفتاوانظر.لمؤلف.واوالبيهقيلجوزياوابنتيميةاب@

فلعل"،بحبل...دتيتمأنكملوالترمديمطبوعةوفيالسخ،جميعكذا@ي

عماتختلفنسخةللمؤلف
منأملاهأوالمطحوعة،لي

بمعناه.حفظه

1)ص/الصدقةفضلفيجاءماباب.)82(،الزكاةكتابفي 6،11 62)

.(662)رقم

كذا
الرمذيمطحوعةوفيال@خ،جميعفي

السماء"،إلىليلةكل"

@ي
"،نقول"ت(.)أ،
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هكذاكيف،
عنروي

فيقالواأنهملمباركاوابنعيينة،وابنمالك،(1)
كيف.بلاأمروهالأحاديث:اهذه

لجماعة،واالسنةأهلمنالعلمأهلقولوهذاقال:

اللهذكروقدتشبيه.هذاوقالوا:الروايات،هذهفانكرتلجهميةاوأما

لجهميةافتأولتوالبصر،والسمعاليدكتابه:منموضعغيرفيلىتعا

اللهانوقالوا:العلم،أهلف@راغير@علىوفسروهاالآياتهذه

1قأظ/ القوة.ههنا:اليدمعنىوإنمابيده،آدميخلقلم(58

أوكيدي،يدقال:إذاالتشبيهيكونإنماراهويه:بنإسحاقوقال

كسمعيسمعأويدي،مئل
الله،قالكماقالإذاوأماالتشبيهفهذا)2(،

كسمع=ولاسمعمثل:(4)يقولولاكيف،يقولولاوبصروسمعيد

التسكتابه:فيلىتعا(6)اللهقالعندهتشبيهايكونلافهذا

كلامه،كلههذا1،،1النحورى/أآلبصير@والشميعوهوشفكمثلهء

كتابلافيلأنصارياإسماعيلأبوالإسلامشيخعنه:ذكرهوقد

سفط(1)
)ب(،من

الترمذي:فيزاد(2)
سمعي!.مثلأو9

الترمذيوفيالنسخ،جميعفيكذا(3)
تثبيه،."

سقط(4)
)ب(.من

)ب(.فيلشت(5)

اقرمذي:وفيالتسخ،فيكذا(6)
9

الله!.قالكماوهو
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روقلفاا
(1)

سناده.ب!

فيماجهابنتبويبتأملمنوكذلك
لجهمية!اعلىوالردالسنة"

داودأبيوتبويب)2(،كتابهأولفي
(3)

والقدريةلجهميةافيذكرفيما

علىكلهموأنهم)4(،لهمقومضمونعلملحديث=اأهلأئمةوسائر

علىيزدولموترجم،بوببعضهمولكنواحد؟وقولواحدةطريقة

قولالتقرير@ابطالزادوبعضهم:اب.لأبوواالتراجمغيرلحديثا

لها.يترجمولمالأحاديثسردوبعضهملمخالف.ا

وسمىمواضعها،عنوحرفهاحقائقهاأبطلمنفيهموليس

الحديثأهلبينالذيبللجهمية؟افعلتهكماتأويلاتحريفها

منلجهميةوا
مماأعظملحربا

(5)
الإسلام.وعسكرالكفرعسكربين

روىثم)6(،لجهميةاأنكرتماباب:"سننه"أولفيقالماجهوابن

"قال:حيث:(5/50)الفتاوىمجموعفيكما(1)
فيوصفكماالعرشعلىهو

مكان،.كلفيوسلطانهوقدرنهوعلمهكتابه،

.(35)ص/لجهميةاأنكرتفيماباب:(13)المقدمة،فيقالحيثالسنن،

5)ص/القدرفيباب:(16)السنة،كتاب(39)فيالسنن،في (18)و1(،1

5)ص/الجهميةفيبا@ 5،15)ص/الجهميةعلىالردفيوباب4(،1 16).

."لهماقوأ")ظ(:في

ما".")ظ(؟في

)ص/53(.(13)باب
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بر:جاوحديث)2(،"ربناكانأين"وحديث:لرؤيةاأحاديث
بينا"

فإذارؤوسهمفرفعوافوقهم،مننورلهمسطعإذنعيمهمفيالجنةأهل

فوقهممنعليهمأشرققدجلالهجلالجبار
الأوعالوحديث)3(،"

اللهإن"وحديث:)4(،"العرشفوقواللهذلكفوقوالعرش"فيه:الذي

منوغيرها"ثلالةإلىليضحك
لأحاديث.ا

الحديثفيعصرهإمامالآجريب(63قأب/بكرأبيلحافظاقول

مذهبمنالتحذيرباب"الشريعة"كتابهفي
(6)

لحلولية:ا

وعلمهسمواته،فوقعرشهعلىاللهأنالعلم:أهلإليهيذهبالذي

شيء،بكلمحيط
أحاطقد

بجميع
العلى،السمواتفيخلقما

وبجميع
العباد.أعمالإليهترفعأرضين،سبعفيخلقما

الآثنئةنخوئمن)مايحوتلى:تعاقولهمعنىفماقائل:قالفإن

1)681،و)081(،رقملى!(177)رقم5(،3)ص/ص(1) 87).

.(182)رفم5(،3)ص/(2)

.(931)رقم6(،3)ص/(3)

.(2".)رقم7(،3)ص/(4)

1)8810291،رقمانظر(5) 94-0 22).

."مذاه@"الشريعة:في(6)
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علمهله:قيل7،؟المحادلة/أبعهز@ورهر
عرشهعلىوجلعزواللهمعهم،

بهم.محيطوعلمه
علىوآخرهاأولهاتدلوالآيةالعلم،أهلفسرهكذا

هذاعرشه،علىوهوالعلم،أنه
(1)

المسلمينقول

بناللهعبدالشيخأبيالحافظقول
الأصبهاني:حيانبنمحمد

وكرسيه،لىوتعاتباركالربعرشذكر:"العظمة"كتابفيقال

وعظم
(3)

عرشهفوقجلالهجلالربوعلوخلقهما،
(4)

5قأظ/أحاديثمنكثيراساقثم @اسنادهالبابهذاب،8
(5)

البصرة:أهلإمامالساجييحىبنزكرياالحافظقول

اللهعبدأبوقال
أحمدالحسنأبوحدثنابطة:بن

يحيىبنزكريابن

أهلأصحابناعليهارأيتالتيالسنةفيالقولأبي:قالقال:الساجي

يقرب)6(،سمائهفيعرشهعلىلىتعااللهأنلقيناهم:الذينالحديث

فهذا"."ةظ()ب،في(1)

3/0)لحلوليةامداهبمنالتحذيرباب(49)للاجريالشريعةالظر:(2) 7 ا-2

1 0 بير.بتصزف(76

لى.أولمثبتوا"،وعظمة@مط(.)ب،في(3)

(4)(2/5 التاسع.الاب(43
(5)(2/5 43-6 .(262)رقمإلى(190)رقممن(53

لى.أولمثبتوا@،سماواتهظ(:!)ب،في(6)
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من
(1)الاعتقادبقيةذكرثمشاء.كيفخلقه

فيالثيرازيإسحاقأبوالشيخذكره
وقال:)2(،الفقهاء"طبقات"

"وكتابالفقهاء"،اختلاف"كتاب:ولهني،والمزالربيععنأخذ

علل

لحديث.واالفقهفيالأشعريلحسناأبيشيخوهو"،الحديث

السجزينصرأبوحكاهماذكر
(3)

الحديث.أهلعن

زيد،بنوحمادعيينة،وابنومالك،كالثوري،وأئمتناقال:

بذاته،العرشفوقاللهأنعلىمتفقونوإسحاق=وأحمد،والفضيل،

مكانبكلعلمهوأن

(4)

نقله
والدهبي1(،5/6)2(،"1/5)التأسي@لقضفيتيميةابنالإسلامشيخ

2/0)العلولي .(482)رقم(312

اللهعببد
أهلأكابرمنومصر،لحرمانزبلالمجؤد،الحافطحاتمبنسعيدبن

فيالكبرىلإبانةاكتابصاحبالإثات،
منعلىالردوكتابالقران.مسألة

4سنة:فيتووالصوت.لحرفاأنكر 4 4@.

17/6)النبلاءأعلامسيرانظر: 54-6 57).

1/1)التأسي@نقضانظر: 6،71 لابن(5/091)القاوىمجموعو8(،6

2/11)للذهبيوالعلوتيمية، .(529)رقم(32
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إما@نيالصابوحمنالرعبدبنإسماعيلعثمانأبيالأمامقول

وقته:فيوالتصوتوالفقهلحديثاأهل

علىسمواتهفوقاللهوأن:(1)النةفيالمشهورةرسالتهفيقال

منبائنعرشه،
خلقه.

بإسنادهساقثم
(2)

تباركربنانعرفقال:أنهلمباركاابنعن

صبائنعرشهعلىسمواتهسبعفوقبأنهلىوتعا
كمانقولولاخلقه

الأرض.فيههناإنهالجهميةقالت

ابنعنصالحبنمحمدعنالحافظاللهعبدأبوحدثناقال:ثم

استوىعرشهعلىاللهبأنيقرلممنقال:خزيمة
(3)

سمواتهسبعفوق

1قأت/ عنقهضربتلا@تابفإنيستتابالدم،حلالبربهكافرفهو(64

المعاهدونولاالمسلمونبهيتأذىلاحتىالمزابلبعضعلىوألقي

أحديرثهولافيئامالهوكانجيفته،رائحةبنتن
المسلمإذالمسلمين؟من

المسلميرثالكافرولاالكافريرثلا
(4)

والفقهالحديثفيوقتهفيالحنفيةإمامالطحاويجعفرأبيقول

3ر7(،33،)ص/والأئمةلحديثاوأصحابالسنةأهلاعتقاد(1)
،91(2،)2

.(28)3ر4(،0)ص/(2)

استوى".قد")ظ(؟في(3)

.(29)رفم)ص/04،14(،(4)
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السلف:ألمحوالومعرفة

فيقال
(1)

لهالتيالعقيدة
ذكرلحنفية:اعندمعروفةوهي

بيان
وأبيحنيفة،أبيالملةفقهاءمذهبعلىلجماعة،واالسنة(2)
الشيباني...الحسنبنومحمديوسف

شيءولاله،شريكلاواحداللهأنمعتقدين...اللهتوحيدفينقول
خلقه.قبلقديضابصفاتهزالمامثله...

ونزلقولا،كيفية-بلابدأمنهالله-كلامالقرانوأن
(3)

نبيهعلى

لىتعااللهكلامأنهوأيقنواحقا،ذلكعلىلمؤمنوناوصدقهوحئا

سمعهفمنبمخلوق...ليسبالحقيقة

أنهفزعم
كفر..فقدالبشركلام

1قأظ/بغيرلجنةالأهلحقوالرؤية ماوكلكيفية...ولاإحاطة(59

جاء
(4)

ذلكفي
الحديثمن

(5)

عليهاللهصلىاللهرسولعنالصحيح

(6)ماعلىومعناهقال،كمافهووسلموآله
ذلكفيندخللاأراد،

."بعضفي)ب(:9في(1)

."السنةأهلعفبدةبيان9الطحاويةفي(2)

."نزلو("الطحاويةفي(3)

سفط(4)
ع(.ت،)1،من

سفط(5)
ع(.ت،)أ،من

ع(:ظ،)ب،في(6)
ماإ،على"بدلكما@"
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ظهرعلىإلاالإسلامقدميثبتولابارائنا...متأولين
(1)

التسليم

أعلم،رامفمنوالاستسلام،
بالتسليميقنعولاعلمهعنهحظرما(2)

مرامهحجبهفهمه؟
(3)

ومنالإيمان...،وصحيحالتوحيد...خالصعن

التنزيه...يصبولمزلوالتشبيهالنفييتوقلم

جلالهجلوهوكنابه،فيبينكماحق،والكرل@يوالعرشقال:أنلىإ

(4)الاععقادسائروذكروفوقه.شيءبكلمحيطدونه،وماالعرشعنمستغن
@

بنحمادقول
وقته:فيلحديثاأئمةأحدالحافظ)5(،البوشنجيهناد

أحمدعلىقرأتفقال:الأنصاري،الإسلامشيخذكر
بن

بنمحمد

بنمنصورجدكمأخبركممنصور:
الأشرفبنأحمدحدثنيلحسينا

بنحمادحدثناقال:
أهلعليهرأيناماهذاقال:البوشنجيهناد

وطرقالعلماءمنهاجوإيضاحفيه،مذاهبهمعليهدلتوماالأمصار،

عرشه،علىالسابعةالسماءفوقاللهأنوأهلها:السنةوصفةالفقهاء،

منبائن
نعمفقال:مكان؟بكلوسلطانهوقدرتهوعلمهخلقه،

ظاهرإ.لعله:")ب(:حاسيةفيجاء(1)

وهيالطحاوية،من(2)
ساقطة

النسخ.جميعمن
خطأ.وهوالله،من)ب(:افي(3)

.(6-2)ص/الطحاويةلعفيدةاانظر:(4)

ت،)1،فيالنصهذاجاء(5)
3)ص/الترمذي!عشىأبيقول9قبلمط(ع، 66).

2/1)العلوفيالذهبيذكره(6) 2 .(485)رقم(13
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أهلأئمةقول
(1)

6قأب/التفسير ب(4

السنةأهلكلاممنيوجدمالكثرةاستيعابهيمكنلابابوهذا
في

له،ساحللابحروهوالتفسير،
يكونيسيرا،منهطرفانذكرنما@

(2)

وأهلالسلفتفاسيرفهذهعليهالوقوفأرادومنوراءه،ماعلىمنبفا
وجدها.طلبهافمنموجودة،السنة

اللهعبدالقرانجمانترإمامهمقول
رضيعباسبن

عنهما:الله

البيهقيذكر
(3)

عنه

@آشتوئعلىاثعرلث@لرخقلالى:تعاقولهفي

استقر.قال:

تقدموقد
(4)

قنلأتينهص)ثمإبليس:عنلىتعاقولهتفسيرفيقوله

فقط.)ظ(من(1)

سقط(2)
)ب(.من

.(873)رقم(2/113)والصفاتالأسماءفي(3)

وراد.فذكرهعاسالنعنصالحآبيعنالكلبيعنمروانبنمحمدطريقمن

العرش.على

محمدووالكلبيهذا،صالحوأبوالبيهقي؟قال
أه@،عندمنروككلهممروانبن

وطهورفيها،المناكيرلكثرةرواياتهممنبشيءيحتخونلالحديث،باالعلم

رواياتهم.فيمنهمالكذب

(4)
.(74)ص/لي
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يسنطعلمقال:(17الأعراف/1@للهغشطوعنأتمنهغوعنضقفهتمومقأيذ@تمبين
اللهأنعلمفوقهم،منيقول:أن

فوقهم.من

وتقدم
(1)

ماوكتبعرشه...علىكانال@هأنقوله:حكاية
هو

وإنماكائن...
(2)

منه.فرغقدأمرعلىالناسيجري

رواه
(3)

عنه.مجاهدعنهاشمأبيعنالثوريسفيان

فيعنهالبخاريوذكر
"

صحيحه
أجدإنيفقال:سألهسائلاأن(4)"

1)ص/في 74-175).

سقط
)ب(.من

سقط
")أ(.فيووقع)ت(،من

روى،.

ذكره.أنبعدوصلهثمتعليقا،(5374)رقم(4/518،16181)

اللهعبدثناعديبنيوسفحدئيهالبخاري:قال
أنيسةابيبنزيدعنعمروبن

يذكرولممطولا.فذكرهعباسابنعنجبيربنسعيدعنعمروبنالمنهالعن

"لفظة

الأرض!.إلىنزلثم
بنرشدينبنوأحمدالفسويسفيانبنيعقوبةورواه-

إبراهيمبنومحمدلمصريا

الأرض،.لىنزل!ثموزادواابهاللهعبدعنعديبنيوسفعنكلهمالبوشنجي

فيالفسويأخرجه
1/5)لمعرفةا 27-5 10/3)الكبيرفينيوالطبرا0(،3 0

3 2/2)والصفاتالأسماءفيوالبيهقي)49501(،(02 4 5-2 47)،)908(

1/4)العلوفيوالذهبي 7،04 وغيرهم.(87)رقم(71
اللهعبيدعنكلاهماالرقيهلالبنوالعلاءعديب@زكرياورواه-

به،عمروبن

ةديالزاافذكر
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قوله:إلىبننها@)أرالنماةيقول...اللهأسمععلي،أشياءتختلف

خلققبلالسماءخلقفذكم(30أدححفا@دلكبغدوآلأز@أ

فىلأزضىاظقبائذىلتكفرونأينيهغ)قلأخرى:آيةفيقالثمالأرض،

خلقهنانذكر9-11،أنصدت/ألش@آ@إلىآشتوى+)ئمقال:انلى!@بؤمتن

5قأظ/لأرضا ألمحآح)أسقوله:أماعباس:أبنفقالالسماء...؟قبلب(9

لىاستوى!ثمالسماء،قبلالأرضخلقفإنه7،،2الازعات/أبنظا@

فدحاها.الأرضلىنزل!ثمسمواتسبعفسواهنالسماء

"قوله:وهيالزيادةوهذه

البخاريعندليست"الأرضلىنزل!ثم

صحيحة.وهي

مندةابنأخرجه
.(559)رفمالحظمةفيالثخوأبو)91(،رقمالتوحيدفي

أنيسة.أبيبنزيدخولفوقد

يذكرولمعاساب@عنسعيدعنعمروبنالمنهالعنطريفبنمطرففرواه

ة.ديالزا

تفسيرهمافيحاتمأليوابرحصيدبنوعبد)02(،التوحيدفيمندةابنأخرجه

2/4)لحاكمواالدر،فيكما ولعللالصواب،أشبهوهذا)9843(،(28

واللهيضبطه،لمانبسةأليبنزيدأنأواللفظة،هذهفييضطربكانالمنهال

أعلم.

3 8



محمدقال
فيرسالتهفيعثمانبن

وصحالعلو":"
(1)

جويبرعن

كثيرةإنيليوسف:العزيزامرأةقالتقال:عباسابنعنالضحاكعن

فيالذيسيدك@رضاةفيتنفقحتىذلكفأعطيكوالياقوت،الدر

(2)السماء

حاجبذكوانوعن
عائشةعلىدخلعباسابنأنعائشة(3)

وهي

رسوليكنولمإليهك@اللهرسولنساءأحبكنت"لها:فقالتموت

فوقمنبراءتكاللهوأنزلطيبا،إلايحبوسلموالهعليهاللهصلىالله

يذكراللهمساجدمن@سجدلي@فأصبحجبرائيلبهاجاءسموات،سبع

النهار"واناءالليلاناءتتلىوهيإلااللهفيه
(4)

فيالقصةوأصل
"

"البخاريصحيح

سقط(1)
)مط(.من

وهوسعيد.بنجويبرحديثوقال::(274)رقم(1/084)للذهيالعلوانظر:(2)

الصحاك.عنواه-

حويبر@.عنقويإسناده"اخره؟فيوقال

قدامةابنأخرجهوالأثر
1)ص/العلوصفةإثباتفي .(46)رقم3(،4

كذاب.وهوبثر،بنإسحاقإيساده.فيلكن

"ظ(.)ب،في(3)

ع(:)أ،فيو"،خادم
حبصا"

".

)ص/371-471(.تقدم(4)

.(4776)رقم(5)
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فيجريرابنوقال
محمد:"تفسيره"

أ(6هقأب/سعدبن

أبيحدثني
(1)

(2)أبيه،أعنأبيعمي
فيعباسابنعن

قال:5،،الورى/أ@فوقهنمنشفظرتألشمؤتد)ت@لى:تعاقوله

جلالىجلوعظمتهالرحمنثقلمنيعني

وقتادة.والسديالضحاكعباس:ابنعنتلقاهالتفسيروهذا

اللهعظمةمنقال:@فؤ@هنمن@شفظرتقتادة:عنسعيدفقال

وجلاله

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

باللهتشقق:(5)السديوقال

الضحاكروايةمنالإسلامشيخوذكر
اللهإنقال:عنهمزأحمبن

سقط
")مط(:من

."أبيحدشي

ماالطبريمن
سقطوقدالمعكوفتبن،بين

النسخ.جميعمن

.(52/7)تفسيرهفيالطبريأخرجه

جذا.ضعيفوسنده

صحيح.وشده7(،/25)تفسيرهفيالطبريأخرجه

طريقمنويخرهما(194)العظمةفياليغوأبو7(،/25)أيضاوأخرجه

قتادة.عنمعمر

خطأ.وهولضحاك،ا9)ب(:في

."تشقق"وفيه(25/7)تفسيرهفيأخرجه
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عليهفاستوىخلقماأولالعرشخلق

فيوهذاقلت:
"الضحاكتفسير"

(2)

وفي
السديتفسير"

"
أبيعن

صالحوأبيمالك
(3)

آشتوى@اتعرشعلىلرخمق@عباس:ابنعن

قعدقال:5،أطه/

ال@هعبدقول
رضيمسعودبن

عنه:ال@ه

"العظمة"كتابفيالشيخأبوروى
رجل:قالقال:مسعودابنعن

"قال:)5(؟لحاقةامااللهرسوليا

علىلىوتعاتباركالربينزليوم

عرشه
(6)

ضحيف.وسنده(1/32)تاريخهفيالطبرياخرجه

سفط
)ت(.من

مالكوأبيصالحأبيعنع(:إت،)أ،@ي

ضعيف.والسدعليه.أقف@

."المحمود؟المقامما"مكانهالعظمةفيوالذيالنسخ،حميعفيكدا

دينيلأصبهااالمئميحالوآخرجه
2/5)العظمة 94.5 .(225)رقم(95

بنإبراهيمطريق.من
بنالرحمنعبدعنلجوهرياسعد

عنالعيشيلمباركا

ابنسنوائلابيعنعميربنعئمانعنالحكمبنعليعنحزنبنالصعق

فذكره.مسعود

2/3)الحاكموأخرجه- عنيحىبنمحمدبنيحىطريق:من(3385)!96

لنحمنالرعبد
"بدل"لأكرسيهويخهمطؤلأ،بهلمباركا

."عرشه

@يلدارمياوأحرحه-
3/1)سننه 8 الطبروا)2482(،(45

1(،=1800)(01/99)ني
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كتابفيالبخاريوقال
العباد"أفعالخلق"(1)

(2)
مسعودابنقال

)ثرلى:ر@اوقوله1،1أفمدت/ألشبما@الىاثمئتوى)ثملى:تعاقولهفي

1الفرقان/أ@وانعرشعلىافمنوى فو@تىواللهلماء،اعلىالعرشقال:5،9

عليهأنتممايعلموهوالعرش،

الله،إلاإلهولادته،لحمدواالله،سبحانقالمنمسعود:ابنوقال

فعرجملكتلقاهنأكبر-والله
(4)

منجضجصلخمال@ه،إلىبهن

عر@ئه،.بدلإكرسمه،"وفيهبه،حزنبنالصعقعنالفضلبنمحمدعن

وانلأبيعنعئمانعنعليعنالصعقعنالفضل(بن)محمدعارمورواه.

تعليفا.(4/73)تاريخهفيالبخارياخرجه@رسلأ،

ومواليقطادأبيعم@ربنعثمانعلىمدارهالطريقوهذاطويل،اختلافوفيه

يدلم@.وكاناختلط،ضعيف

لماولهذا
صحح

ضعفهفعثمانواللهلا"بقوله.الذهبيتعفبهلحاكمالحديتا

ا@."نقاتلباقونوالدارقطني،ا

5/1)الدارقطنيعللانظر: 61 63).

عنمصخفة"لأعرش@ولفطةمنكر،لحديثفا
كرسيه"

أعلم.والله"
)ب(.فيلي@(

.(103)رفمص/43(،!(

1)ص/يجهتخرتقدم( 69-1 7

ع(:ظ،)ب،في(
"

يعرج
".
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يجيءلقائلهن،استغفرواإلاالملائكة
(1)

الرحمنوجهبهن
(2)

6قأ@/ أ(.0

ثقات.كلهمبإسناب"لمعرفةا"كتابفيالعسالأخرجه

حدثنا:(3)الدارميوقال
ابنهوحماد-حدثناإسماعيلبنموسى

(1)

(2)

(3)

نيالطبراروايةلأجللمنذرياوصؤبهالنسخ،جميعفيكذا
"

وتعفبهيجيء"،
3)ص/الإملاءعجالةفيالناجيلحافظا علىتوفمهالذيهذافقال:4(،1

أحداأعلمولاظاهر..ولاصوابولامسلمغيرنيالطبرا
من

إلاذكرهلمصنفينا

"لاالتحية،منيحئى،"بلمظ

يحئى!"عندهأنهاذكرثمالمجيء...منيجيءلأ

لأ،مواطن.،.نلائةفيالنساتيأصرمبنلحشيثىالاستقامةكتابفي

9/2)نيالطبراأخرجه 22/1)تفسبرهفيوالطبري)4419(،رقم(33 2،)0

فيومسدد
14/1)العاليةالمطالبفيكمامسنده 0ا-9 فيوالدارمي4(،63

دعلىالقض

رقموالصفاتالأسماءفيوالبيهقي)032(،رقمالمريصي،ر

هم.ويخر(667)

اللهوعبدنعيموأبيعونبنجعفرطريق.من
المسعوديعنوغيرهمرجاءبن

اللهعبدعن
مسعود.ابنعنأبيهعنالمخارقبن

ال@هوعبد
بن

فيمختلفلمخارق:اوأبوهمشهور،فيه:معينابنقاللمخارقا

اللهعبدب@عودورواه-
بنحوه.مسعودابنعنرجلعنمسعودبنعتبةبن

.(1117)رقملمجاركالابنالزهدعلىروائدهفيلمروزياأخرجه

غيره.أولمخارقاهولمبهماالرحلولعل

2)ص/المرييبثرعلىالنقضفي .(114)رقم6(،6

3 8



ابنأنالفهرياللهعبدبنأيوبعنالسلامعبدأبيالزبيرعنسلمة-

رضيمسعود
رنونهار،ولاليلعندهليم@ربكمإنقال:عنهالله

عندهأيامكممنيومكلمقدارن@وجهه،نورمنوالأرضالسموات

اليومالنهارأولبالأمسأعمالكمعليهفتعرضساعة،عثرةائنتا
(1)

فأولذلك،فيغضبهيكرهماعلىفيهافيطلعساعات،ثلاثفيهافينظر

فيسبحهعليهميثقليجدونهطالعرشيحملونالذينبغضبهيعلممن

وسائرلمقربونالملائكةواالعرشوسرادقاتالعرشيحملونالذين

"الملائكة

الطبرانيمعجمفيوهو
(3)

منأطول
هذا.

وأبيمالك،أبيوعنمسعود،ابنعنمرةعنالسديعنوصح

اللهرسولأصحابمنناسعنمرةوعنعباس،ابنعنصالح

ألطء@الىأشتوئ)ثمقوله:فيوسلمواكهعليهاللهصلىب(6هقأب/

شيئايخلقولمالماء،علىعرشهعلىكانوجلعزاللهإن"1،1أفصلت/

استوىأحبماخلقمنفرغفلما"وفيه:لحديث.االماء...قبل

"العرشعلى

كذا(1)
التخريج.ومصادرالنسخ،جميعفي

2)ص/يجهتخرتقدم(2)

.(8886)رقم2(،9/00)(3)

1/1)تفسيرهفيالطبر@أخرجه(4) 4(،-1/3،23،90)تاريخهفيومطؤلا،(94

38



القلمال@هخلقماأول"حديث:هذايناقضولا
لوجهين:"

الحديث:فإنخلقه،لىلا!كتابتهلىراجعة!الأوليةأنأحدهما:

مااكتبقال:أكتب؟ماقال:اكتب.له:قالالقلم،اللهخلقماأول"
هو

"القيامةيومإلىكائن

(1)

)708(،رقموالصفات،الأسماءفيوالبيهقي)595(،التوحيدفيخزيمةوابن

"وفيه:

الماء".قبلخلق(ماأكيرشبئايخلقولم

هذهعباسابنعنالضعجفةالرواياتححرصابنذكرضعيف.سندوهذا

لكنهصدوق،ديكووهوال@ذي.عنفقالالصيغة،
منها.طرقمنالتفسيرجمع

ناسوعنمسعود،ابنعنشراحيلبنمزةوعنعباس،ابنعنصالحأبيعن

رضيالصحابةمن
الله

رواياتتتميزفلملجميعارواياتوحلطوكيرهم،عنهم

الثقة
انظرمالك..بنأنسإلاالصحابةمنالسدييلقولمالضعي@،من

.(13)ص/العجاب

عنالطبريقالولهذا
بإسنادهكتإذصحيحا،أعلمهولست"الصيغة:هذه

مر
"تائا

1/3)لتفسبرا0 كر.@نماط4(،5

نطر.ثبوتهاوفيعمر،والنالصامتبنوعبادةهريرةأبيعن.الم@نهذاحاء

المؤلف.ذكرهالذيباللفظعباسابنأئرفيهشيءوآصح

(29/41)تفسيرهفيوالطبري(76)القدرفيبيالفرياأخرجه
تاريخهو@ي

فيوالبيهقي5(،03)381،رقمالشريعةفيوالآجري9(،1/2،82،93)
وغيرهم.(804)والصماتالأسماء

فذكره.عباسابنعنظبيانأبيعنالأعمشعنطرقمن

ثالتوهو
خطأوهومرفوعاورويطرق،ولهعاس،أبنعنصحيح

ووهم.
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خلقماأولالمرادأنني:والئا
(1)

الله
من

خلقبعدلمالعاهذا

حكاهماالسلف،ليقوأصحفيقبلهمخلوقالعرشفإنالعرش،

الرهاوي.القادرعبدلحافظا

اللهقدر"الثابت:لحديثافيقولهالعرشخلقسبقعلىويدل

سنة،ألفبخمسينوالأرضالسمواتيخلقأنقبللخلائقامقادير

وكان
(2)

لماء"اعلىعرشه

أنهأخبروقد
الاخراللفظفيكماالمقاديربهقذرالقلمخلقحين

لى.آولمثبتوا"خلقه"ت(:)1،في

)ب(.من

و@)3562(،ومسلم2(،561)والترمذي)68(،القدرفيبيالفرياأخرجه

فيحميدبنوعدلفظه،يسق
11/1)وأحمدالمنتخص،(343)مسنده 44)

هم.وغير(6579)

ب@وعدأحمدعندلهيعة.وابنحيوة-عنالمقرئيزيدبناللهعبدطريقمن

عنالحمليالرحصعبدآبيعنهانئآبيعنحميد.
لدكرهعمروبناللهعد

العرش.يذكرلمو

به.هانئأبيعنوهبابنوقال-
ودكركتى،،"

عندالماءاعلىعرشهوكان"

.(2653)@سلم

بنالليثوقال-
هانئ.أبيعنيزيدبنونافعسعد

"

عدالعرش،يدكرولم"،فرغ

لفطهيذكرولم(2653)ومسلم.(799)والصفاتالأسماءفيالبيهقي
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التقديرهوفهذاالقدراكتبقال:أكتب؟ماقال:اكتب.قال:"

علىسابقالعرشأنفثبتسنة،ألفبخمسينالعالمخلققبلالموقت

فاقوالوالأرض،السمواتخلققبلالماءعلىكانوالعرشالقلم،

ك@يلأ.الرسولبهأخبرماتناقضلاالصحابة

صحيحبإسنادداودبنسنيدوذكر
عنه

رضي
(2)ماقال:أنهعنهالله

سماءإلىسماءكلبينوماعام،خمسمائةمسيرةوالأرضالسماءبين

مسيرةالكرل@يإلىالسابعةالسماءبينوما)3(،عامخمسمائةمسيرة

والعرش)4(،عامخمسمائةالعرشلىالكرلصي!بينوماعام،خمسمائة

أعمالكمويعلمالعرشعلىلىتعاواللهب،6ق.أظ/الماءعلى
(5)

(1)

(5)

والآجري9(،1/2،83)تاريخهفيوالطجري)67(،القدرفيبيالفرياأخرجه

03)(2/145)لحاكموا)9(،الفدرديوالبهقي5(،03)الريعةفي 84).

عنوجريرنميروابنفضجلبنومحمدمسهربنوعليالثوريسفيانطريق:من

عباس.ابنظبيارصأبيعنالأعمش

شعةورواه:
عنوشريدووكيع

تقدمكماالقدر"أكتب"يذكرواولمبهلأعمشا

قريئا.

ظ(.)ب،فيلي@

سقط
")ت(.م@

عامخمسمائةمسبرةسماءسماءإلىكلومابين
خمسماثةالرشلىالكرسي!بينوما"قوله:

عام
"

فقط.)ب(من

1)ص/يجهتخرتقدم 69-1 7
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أبيعنالأعمشحدثنامعاويةأبوحدثنا:(1)أحمدالإماموقال
"ألله:عبدقالقال:عبيدةأبيعنإسحاق

يرحمكالأرضفيمنارحم

السماء".فيمن

وروى
(3)

طبدعنخيثمةعنصحيحبإسناداللالكائيالقاسمأبو

رضيمسعودبنالله
أوالتجارةمنبالأمرليهمالعبدإنقال:عنهال@ه

فيقولسمواتسبعفوقمنإليهاللهنظرلهتيسرإذاحتىالإمارة

النارأدخلتهلهيسرتهإنفإنهعنهاصرفوهللملائكة:
(3)

نحوهسبقوقد
(4)

وموقوفا.مرفوعاعباسابنعن

عطاءعنسلمةبنحمادوقال
ابنعنالشعبيعنالسائببن

الرحلكاطيطأطيطالهإنحتىالعرشملأال@هإن"قال:مسعود

(2)

2)ص/الرهدفي 3ر3(،3
(873).

فيشيبةآبيواب@)994(،الرهدفيوكيعوأخرحه.
)37852(،لمصمفا

.(657)لاعتقاداأصولشرحفيواللالكائي

معأصح،والوفةالذهبيقالووقمه.رفعهفياختلفوقد.
عيدةأبيروايةأفى

1/2)لعلواانظر.إرسال.فيهالدهواعن 5/2)الدارقطيوعلل2(،8 98-

.

من
ت،)أ،فيوجاءظ(،)ب،منوموقوفا"مرفوعا"قولهإلىهنا

ع،
قلمط(

.(39)ص/داودبنسنيدقول

1)ص/يجهتحرنقدم 7

1)ص/ الموقوف.ذكريأتولممر@وعأ،5(،5
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(1)

(2)

(3)

حربرواه
(1)

حماد.عنأياسأبيبنادمعنإسحاقعن

العالبة:وأبيمجاهدقول

البيهقيروى
(2)

6قأب/ شبلطريقمنب(6
(3)

نجيحأبيابنعن

فيأجدهلم
الاسنواءفيبابفيولاالعرش،بابفيالمطبوعةمساثله

وقفه:فيعبادةبنروحخولف

عنادمأبيه:عنالعسقلانيادمبنعبيدفرواه.
حماد

بن
سلمة

عن
عطاء

عن

علىلىوتعاتباركاللهإن"بلفط:مسعود.ابنيذكرولمقوله،منالشعبي

أطيطا...،.لهإنحتىالرش،

2/5)العظمةفينيالأصبهاالشيخأبوأخرجه .(224)رقم(93

اللهإن"قال:الشعبيعنبهحمادعنالاشيبموسىبنحسنرواه؟وهكذا

لجديد،.االرحلكأطيطأطيطالهإنحتىالعرشملأقدلىنعا

3/1)لإبالةافيبطةابنأخرجه طريق:من(133)لجهميةاعلىالرد(76

عنلمروذيا
أعلم.واللهأصح.وهذابه.أحمدلإماما

2/2)والصفاتالأسماءفي فيالأصبهانيالثخوأبو)558(،رقم(94
2/6)العظمة التفسير.إماممجاهدعنئابتهذاالذهبي:قال(280)رقم(90

.(907/2)العلو

بينقال:مجاهدعنحوشببنوالعؤامإياسبنجعفربشرأبورواهلكنقلت:

حجابحجائا،سبحون(بشر:أبو)وقالألفسبعونلملائكةاوبينالعرش

@...
"

مختصزا،

")ب(:في

"سهل
خطأ،وهو
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أمريم/بجا@)وقرنةوجل:عزقولهفيمجاهدعن
السماءبينقال:(52

حتىموسىيقربزالفماحجاب...ألفسبعونالعرشوبينالسابعة

كان
(1)

مكانهرأىفلما)2(،أواحد(حجابوبينهبينه
صريفوسمع

إليك.أنظرأرنيربقال:القلم

فيالبخاريوقال
"

صحيحه
"(3)

لىاستوى!"العالية:أبوقال

رتفعالسماء:ا
"

"العرشعلىعلااستوى:"مجاهد:وقال

ألم@لؤةأضاعوأظفبعد@من)محلفلى:تعاقولهفيمجاهدوقال

أمربم/@ألشهؤت...وأنبعوأ
"قال:5،9

كمايتراكبونالأمة،هذهفيهم

الأرض،فيالناسيستحيونولاالطرق،فيوالأنعاملحمراتتراكب

السماء".فياللهيخافونولا

بنلهيثمارواه
"كتابفيالدوريخلف

"اللواطتحريم

(2)

(3)

صار".")مط(:في

البيهقي.من

ر@)وهو7،،أمرد/ألماء!علىعرشه،)و@اتباب:(22)التوحيدكتاب

1أنحظيرنحردشا 6/2)2،9ة/دلرا1 6 98).

5/3)التغليقفيحجرابنأخرجه حسن.وسنده(44

5/3)التغليقفيكمانفسيره-فيالفريابيأخرجه حسن.وسنده(45

4/4)الدررتفسيره،فيحميدبنوعبد1(،05)رقم7(،3)ص/ 99).
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قتادة:قول

قد
تقدم

قال:"النقض"كتابفيعنهالدارميعثمانرواهما(1)

لنافكيفالأرض؟فيونحنالسماءفيأنتربياإسرائيل:بنوقالت"

استعملتعليكمرضيتإذاقال:)2(؟غضبكمنرضاكنعرفأن

شراركم.عليكماستعملتعليكمغضبتوإذاخياركم،عليكم

وفي
حاتمأبيابنتفسير"

"(3)
"قال:قتادةعن

علىاستوىثم

."الجمعةيومفيالعرش

عكرمة:قول

فيرجلبينماقال:عكرمةعنأبيهعنالحكمبنإبراهيمعنصح

والملائكةإلايعلمفلالزرعت،لييأذناللهأنلونفسه:فيفقالالجنة

فقدشيئاتمنيتربك:لكيقولعليك،سلامفيقولون:أبوابهعلى

قال:الآية،هذهفيمجاهد-عننجبحأبىابنعنورقاءعنادموروى.
هم

عند

الأزقةفيبعضعلىبعضهميخزوبم@،محمدأمةلحيصاوذهابالساعة،قيام

.(920)رقممجاهدتفسيرانظر:لأ،زناة

1)ص/(1) 82).

ع(:ظ،أ،)ت،في(2)
"بدلوعضبك،"

."غضبكمن

(3)(5/1 4 9بلفطرقم(6758(:(97

يومأي:."السابعاليوم
لجمعة.ا

صحيح.وسئده
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لجبال،اأمثالفيخرجابذرلك:فيقولالبذر،معنابعثوقدعلمته،

لاادمابنفإنآدم؟ابنياكلعرشه:فوقمنالربلهفيقول
يثغ

"(2)

فيمرفوعشاهدوله
"

(3)"البخاريأ(6اقأط/صحيح

جبير:بنسعيدقول

روي
عنه

ملكزمنفيالناسقحطقال:طرقمن
بنيملوكمن

فقاللنؤذينه،أوالسماءعلينااللهليرسلنالملك:فقالإسرائيل...

اللهفأرسلأولياءه،أقتلفقال:السماء؟فيوهوتقدرفكيفجلساؤه:

السماءعليهم

:(5)الضحاكقول

قد
تقدم

عنه
(6)

هوالاثنثةتخرلىمن)مايوتتعالى:قولهفي

."اروبذافيقول:"ت(:ظ،)ب،في

1)ص/يجهتخرتقدم 81-1 82).

6/2)لجنةاأهلمعالربكلامباب؟(38)التوحيدكتابفي رقم(733

رضيهريرةأبيحديثمن(7081)
عنه.الله

4/2)لحليةافينعيمأبوأخرجه إئاتفيلمقديياقدامةابنطريقه:ومن2(،8

1)ص/العلوصفة 3ر4(،4
(47).

محمدوفيه
بالكذب.اتهموقدجذا،ضحيفالرازي:حمدبن

بنمحمدفول:بعدماإلى)ت(فيالأثرهذاتأخر
القرظي.كعص

سقط
)ب(.من
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معهموعلمهعرشه،علىهوقال:رابعهز@

ولفظه:"،المعرفة"كتابفيوالعسالالبر،عبدوابنبطةابنذكره

كانوا".أينمامعهموعلمهعرشه،فوقهوقال:"

معروفبنبكيرعنميمونبننوحعن:(2)أحمدورواه

6قأب/ "ولفظه:عنهمقاتلعنب(6
أينمامعهموعلمهالعرش،علىهو

كانوا".

(3)ذلكعلىوالتابعينالصحابةجماعالبر!عبدابنونقل

محمدقول
القرظي:كعببن

اللهعبدحدثنا:(4)الدارميسعيدبنعثمانقال
حدئنيصالحبن

بنحرملة
(5)

سليمانعنعمران
(6)

بنمحمدسمعتقال:حميدبن

عمرعنيحدثالقرظيكعب
(7)

اللهفرغإذاقال:العزيزعبدبن
من

1)ص/تقدم(1) 8،)6

.(592)رقم(3"1/4)اللهعبدلابنهالسنةفيكما(2)

7/1)التمهيدانظر:(3) 3،81 39).

."الدارميعئمان"ظ(.)ب،فيووقع)ع(،فيلي@(4)

ع(:ت،)1،في(5)
"

عن
د

خطأ.وهو

ع(.ت،)أ،في(6)
"،سلمان"

خطا.وهو

سفط(7)
ع(.ت،)أ،من
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علىفسغوالملائكة،الغمامصنظللفياللهأقبلوالنارلجنةاأهل

وهذاالقرظي:قالالسلام-عليهفيردوندرجة،أولفيلجنةاأهل
(1)

يفعلني؟سلوفيقول:-(58أيى/@زحيصرتفنقولا)سبمالقران:في

ذلك
ثمعرشه،علىيستويدرجهمفيبهم

(2)

ا@فرأتيهم
من

إليهمالملائكةتحملهاالله
(3)"(4)

البصري:الحسنقول

بنالدينموفقالشيخذكر
اقدامة

صفةإثبات"كتابهفيلمقدلصي
(5)

صحيحبإسنادعنهالعلوا
قال:

تسبيحالسلامعليهيونسسمع
لحصاا

مسكنك،السماءفيسيدي،دعائه:فييقولوكانيسبح،فجعلوالحيتان

الثلاثالظلماتفيلهي،وعجائبك...!قدرتكالأرضوفي

الأربعينتمامكانفلما
(6)

الأإلهلاأنالظلئتفى)فنادىالغموأصابه

ع(:ت،)1،في
هذا"."

سقط
ع(.ت،)1،من

سفط
)ع(.من

فيوالطري1(،46)رقم9(،7،87)ص/لجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه

فيالسجزينصروأبو2(،23/2،12)تفسيره
.(5"5/1)لمنثورالدراكما@يلإبانةا

به.بأسلاوسنده

سقط
ظ()ب،من

يوفا".الأربعين"قدامة:ابنعند
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ال@الطنميهتمن@نتإتسبخنثائت
(1)

الأنجاء/78،.1

إسرافيلمنإليهأقربلثيءربكعندليسالحسن:وقال
(2)

عمربنمحمدبنأحمدأخبرنامنده:ابنوذكر
(3)

حدئناالوراق

إبراهيمبنمكيحدثناكثيرأبيبنإسماعيل
الحسنعنهشامحدثنا

(4)

وجل:عزاللهقالقال:
كتبت.عرشيعلىواستويتخلقيخلقتلما"

لهلكوا"ذلكولولاغضبي،سبقترحمتيإن
(5)

(2)

1)ص/العلوصفةإئباتانظر. 4،21 .(45)رقم3(،4

1/5)العلوكذا@.الذهي.@البشر،بنإسحاقالبخاريحذيفةآبووفيه 54).

1)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةابنآخرجه 6،11 .(70)رقم2(،6

فذكره.الحسنعنالهذليبكرأبيعنبشرلنإسحاقطريقمن

1)ص/بيانهسبقكماهناخولفوقدكذاب،بئربنإسحاققلت: 88).

)ع(.فيوت(،)أ،كذا@ي
لأ.عمران"

عنلإسنادهمده:ابنوذكر"ظ(:)ب،فيوقع
لحسنا

بنإبراهيمأحرجه
عن(369)رقممجاهدتفسيرعلىزوائدهفيالهمدانيلحسينا

عنفضالةبنالماركعنإياسأبيلنادم
بنيإن"كشي@:اللهرسولقالقال:لدمن،ا

لناسللموسى:قالواإسراثيل
موسى،ياإليه:وجلعزاللهفأوحىيصلي؟هلك،ر

لهلكوا،.ذلكلولاغضبي،رحمنيسبفتانهصلاتي:وأنأصلي،أنيأخبرهم

عنالقزدولصيحانبنهاموحديثمرسل،وهذا
سافهالذيلحسن-ا

لصواب.باأشبهلمؤلف-ا
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وق:مسرقول

صح
حدثإذاكانأنهعنه

بنتالصديقةقال:عائشةعن

سمواتسبعفودتىمنالمبرأةاللهحبيبحبيبةالصديق
(1)

مقاتل:قول

قد
تقدم

(2)
4،الحدبد/1معكز@و)وهولى:تعاقولهتفسيرفيقوله

بعلمهمعهموهوالعرشعلىهوقال:

فيحاتمأبيابنذكره
تفسيره"

عمير:بنعبيدقول

اللهعبدذكر
بن

(4)"السنة"كتابفيأحمد
ابنعنحجاجروايةمن

الليلشطروجلعزالربينزلقال:عميربنعبيدعنعطاءعنجريج

له؟فأغفريستغفرنيمنفأعطيه؟يسألنيمنفيقول:السماء،إلى

ب(6اقأ@/."وجلعزالربصعدالفجركانإذا

1)ص/يجهتخرنقدم(1) 8

1)ص/(2) 85-186).

سقط(3)
ت(.)أ،منوسقطبعلمه!.معهموهوالعرش،علىهوقال."ظ(.)ب،من

مط(،)ع،منلمئبتوابعلمه!9

(4)(1/2 3ر(72
عنأخبرتفال:(507)

به.لحجاجا

3ر8(،6)ص/لجهميةاعلىالردفيالدارميوأخرجه
صحيح.وسنده(135)
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الأحبار:كعبقول

(1)"العظمة"كتابفينيالأصبهاالشيخأبوروى
باسنادعنه

صحيح:
جلأله.جللجباراعنحدثنيإسحاقأبايافقال:رجلأتاهأنه

جاهلأكانإنفإنهالرجل،دعواكعب:فقالذلك،القومفأعظم

6قأب/ أنأخبرككعب:قالثمعلما،ازدادعالفاكانوإنتعلم،أ،7

ماجعلثممثلهن،الأرضومنسمواتسبعخلقالله
سماءبنكلبين

العرشرفعثمذلك،مثلكثفهاوجعلوالارضالدنياسماءبينكما

فيفماعليه،فاستوى
(2)

الرحلكأطيطأطيطلهاإلاسماءالسموات

في
(3)

."فوقهنلجباراثقلمنيرتحلماأول

وروى
(4)

(5)الأولياء"حلية"كتابهفينعيمأبو
كعصعنبإسناده

صاحبهبذكرالنحلكدويالعرشحولدويللذكر"قال:الأحبار

ثناالربيعأبوحدثناالدارمي:سعيدبنعثمانوذكر
عبدبنجرير

اللهعبدعنزيادأبيبنيزيدعنلحميدا
ماقال:كعبعنالحارثبن

(1)(2/010 1)ص/يجهتخرتقدموقد)432(،رقم(6216 83).

"ظ(.ت،ب،)أ،في(2)
من

)ظ(.فيلبس(3)

"لىبعده!والذيالأثرهذا(4)
سقطضعفا"سبعون

ع(.ت،)أ،من
محمدوأخرجه5(،4،/6)(5)

3ر2(،7)ص/العرشفيشيبةأبيبنعثمانبن

صحيح.وسنده.(44)



طيبيقال:إلالجنةاإلىاللهنظر
كانت،ماعلىطيبافزادتلأهلك،(1)

يوممنوما
رياضلىمقداره!فييخرجونإلاالدنيافيعيداكان

بالطيبالريحعليهمتسفيالجنة...
(2)

ربهميسألونفلاوالمسك،

عماازدادواوقدأهليهملىفيرجعون!اعطاهم،إلاشيئا
(3)

عليهكانوا

ضعفاسبعينوالجمالالحسنمن
(4)

وروى
(5)

"قال:كعبعنالمسيببنسعيدعنالزهري

في

عرشيعلىوأناخلقي،جميعفوقوعرشيعبادي،فوقاللهأناالتوراة:

امورادبر
(6)

فيولاالسماءفيشيءعليئيخفىولاعبادي،

(7)"لأرضا

")ب(:في(1)

."طبتي

فقط.)ظ(من(2)

ما".على")ظ(:في(3)

1)ص/لجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه(4) 3ر3(،0
آبيوابن)102(،

وغيرهما.(37)رقملجنة،اصفةفيالدنيا

فيزيادأبيبنيزيدسندهوفي
لين،حفظه

عن،."ظ(.)ب،في(5)

أفر"."ت(.ب،)أ،فيوجاء)ع(،منسفط(6)

2/6)العظمةفيالثخأبوأخرجه(7) 2،56 الإلانةفيبطةوابن)442(،رقم(26

3/1)لمختار()االكبرى 8،51 لجهمية.اعلىالرد(137)رقم(86

والذهبي.لمؤلفاصححهوالأثر



صحيحبإسنادهماوغيربطةوابنالشيخأبورواه
عنه.

وروى
(1)

صحيحبإسنادنعيمأبو
(2)

لى:تعاال@هقالقال:كعبعن

أمرأدبرعرشيعلىوأناخلقي،جميعفوقوعريثيعبادي،فوقأنا"

وإنأرضي،ولاسمائيفيعباديأمرمنلثيءعلييخفىلاعبادي،

عنيحجبوا
فأثيبهمخلقيكلمرجعوإليعلمي،عنهميغيبفلا

(3)

شئتلمنأغفرعلمي،منعليهمخفيبما
منوأعذببمغفرتي،منهم

بعقابيشئت
"

منلقيهمممنجماعةعنإسحاقشيخعمربنبشرقول

ا

واحدغيرسمعتقال:عمربنبثرأخبرناراهويه:بنإسحاق

6قأب/يقولونالمفسرينمن أي،آشتوى@ائعرشعلىلرخمق@ب(:7
ا

رتفع
(5)

(2)

سقطالأئرهذا
ع(.ت،)أ،من

":(@)في

"بدل."بماسنادهلأولياء@احلية"كتابلي
@اشادنعيمأبووروى

صحيح
".

فأنبئهم")ظ(:في
.(6/7)الأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه

طريقه:ومنلمطالب،ا(2/30)(12/57)مسندهفيراهويهبنحاقإل@أخرجه

3/3)الاعتقادأصولنرحفياللالكاني .(662)رقم(97
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لي:البكانوفقول

ال@هعبدعنروى
العاصبنعمروبن

قالاللهأنلناذكرقال:أنه(1)

السغوالسمواتفكيفربيافقالوا:عبادي،ليادعوا!للملائكة:

فقدالله،إلاإلهلاقالوا:إذاإنهمقال:ذلك،فوقوالعرشدونهم

بواستجا
(2)ا

6قأظ/رواه"، لدااأ(2
رمي

(3)
عنه.

رافع:بنيحيىقول

فيالشيخأبوقال
حدثناأبانبنالوليدحدثنا:(4)"العظمةكتاب"

عنسفيانحدثناالمباركابنحدثناحمادبننعيمحدثناحاتمأبو

علىالرباستوىلماملكاانعيسى:أبيعنخالدأبيبنإسماعيل

تقومحتىيرفعهولارأسه،يرفعفلمسجدعرشه
لمفيقول:الساعة،

(2)

ع(:ت،)أ،في
"

وهوعمر"بناللهعد
خطأ.

."لياستجابواالدارمي!عد

.(86)رقم9(،4،84)ص/لجهميةاعلىالردفي

وفي
الئام.أهلمنالرجلإبهامسنده

(2/6 سفيانعن(224)رضالزهدفيلمباركاابنوأخرجه)456(،رقم(39

به.النوري

بمثله.بهالثوريعنقبيصةورواه.

3/9)البئأبوأخرجه .(516)رفم(95

نابت.صحيحفالإسناد
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أعبدك
(1)

."عبادتك...حق

كتابفيالعسالأحمدأبوورواهثقات.أئمةكلهملإسناداوهذا

."المعرفة"

منرافعبنيحعىهوعيسىوأبو
لمهنا@انذكرناهالتابعين،قدماء

بالتفسير.مشهورايكن

منيكنلموإن:(2)القميعباسقول
لمشهورينا

(3)
بالتفسير:

(4)"العرش"كتابفيشيبةأبيابنروى
صحيحبإسناد

قال:عنه

"

أسبحانك(دعائه:فييقولكانداودأنبلغني
(5)

أنتاللهم
ربي

السمواتفيمنعلىخشيتكوجعلتعرشك،فوقتعاليت

."لأرضاو

كانفإذا"العظمةفي(1)
."عبدتكماسبحانكفقال:رأسه،رفعالقيامةيوم

الشخجميعفيكذا(2)
قدمعين:ابنقاللأالعمي،صوابه:ولعل"،العريشوكتاب"

بأس.بهوليىالعفي،عباسله:ئقالبصريشيخعنعوفروى

4/3)معينلابنالتاريخانظر. .(4602)رقم(23

ع(:ت،)1،في(3)
"بدل:"مشهوزا"

من
لمشهورين،.ا

.(20)رقم)ص/16(،(4)

العرش"كتابمن(5)
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محمدلول
لمغازي:واوالتفسيرلحديثافيالإمامإسحاقبن

ملكااللهبعثقال:
عدوياتعلمهلقال:بختنصرإلىالملائكةمن

بينكمالله
الأرضإلىالسماءبينقال:لا.قال:والأرض؟السماء

أنلىلحديث!اوذكرذلكمثلوغلظها)1(،سنةخمسمائةمسيرة

"قال:العرشحملةذكر

تباركلملوكاملكعليهالعرشوفوقهم

البعوضةعليهاللهبعثثمذلك،إلىتطلعفأنتاللهعدوأيلى،وتعا

."فقتلته...

(2)"العظمة"كتابفيالشيخأبورواه
إسحاق.ابنلىجيد!بإسناد

الطبري:جريربنمحمدالإمامقول

تقدمقد
(3)

فيقالوقدكفاية،فيهماقولهمن
"تفسيره"

(4)

قولهفي

1المرتان/أ@الزخننائعرش@علىاشتوئ)ثروجل:عز 5 علاأي9

رتفع.او

")ت(:في(1)

عام
."سنة"عليهاوكتب"

(2)(3/1 0 5،41 0 .(571)رقم(55

بالكذب.متهمالرازي:حميدبنمحمدويه

)ص/492(.(3)

(4)(28/19).
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محصيالبغويمسعودبنالحسينقول
الأمةأجمعتالذيالسنة

1قأب/تلقيعلى منالأشهادرؤوسعلىوقراءنهبالقبول،تفسيره(68

(1)أسلفنا
منعلىنكاره@الشافعي،أصحابذكرعندقوله

هذاوأنلى،استوبمعنى5،أطه/آشتوى@انعرشعلىلرخمق@يقول:

والمعتزلة.لجهميةامذهب

لمشهور:االتفسيرصاحبلمالكياالقرطبياللهعبدأبيقول

هذه:(5أطه/@آشتوئعلىأتعرشلرخمق@لى:تعاقولهفيقال

الذينالمتكلمينقولوذكركلامفيهاوللعلماءالاستواء،مسألة

عنتنزيههذلكضرورةفمنلحيزاعنالباريتنزيهوجبإذايقولون:

عندهم..فوقبجهةفليسلجهة،ا
والحيزالمكانعنيلزملما

(3)
من

ثملمتكلمين،اقولهذاقال:لحدوث،واوالتغييروالسكون،لحركةا

رضيالأولالسلفكانوقدقال:
الله

عنهم
لاولجهةابنفييقولونلا

والكافةهمنطقوابلبذلك،ينطقون
(4)

كتابه،نطقكمالله،بإثباتها

)ص/203-103(.(1)

سقط(2)
هنا.إلى"تعالى.،.قولهفيقال"قوله:منظ()ب،من

القرطبيعند(3)
"

"،والمكانلحيزاعن

ع(:ت،ب،)1،في(4)
."مةلعاوا@
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أحدينكرولمرسله،بهوأخبرت
من

علىاستوىأنهالصالحالسلف

6قأظ/نما@حقيقة،عرشه تعلملافإنهالاستواء،كيفيةجهلواب،2

والكيفاللغة-فييعنيمعلوم-الاستواءمالك:قالكماحقيقته،

عنوالسؤالمجهول،
بدعة.هذا

فيلفظههذا
(1)"تفسيره"

وعلمائهم.المالكيةفقهاءمنوهو

أهلأنمةأقوال
:(3)فيهابقولهصيعتجالذيقوالهربيةاللغة(2)

المثنى:بنمعمرعبيدةأبيقولذكر

فيعنهالبغويذكر
(4)"التنزيللممعا"

اشتوئ)ثملى:تعاقولهفي

صعد.عبيدة:أبوقال(11أفصدت/ألسما@الى

جريرابنعنهوحكاه
(5)

اتعرش@كلاشتوى)ثصلى:تعاقولهعند

.(59قان/لفراأ@ألزحمن

7/2)القرانلأحكاملجامعا(1) 19).

ت(.)أ،من(2)

ع(:ت،)1،في(3)
وهوفيماد9

خطأ.

(4)(3/2 علا"أي.":(2/15)عيدةلأبياالقرانمحاز"كتابفيقلت:5(،3

فيتفسيرهفيعبيدةأبيعنالنقلهذاعلىأقفلم(5)
8(،19/2)الموصعهذا

جميعفيولا
اء.الاصفيالواردةىالأضلمواضعا
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الكوفة:أهلإمامالفراءزيادبنيحيىقول

صعد،أي:(5أطه/@آشتوئعلىائعرشلرخمق@لى:تعاتولهني@ال

وكانقائفا،فاستوىقاعداكانالرجلكقولك:وهوقال:عباس.ابنقاله

فيعنهالبيهقيذكرهقاعدا.فاستوىقائما
"والصفاتلأسماءا"

الأرض.عنصعودهفيوالقاعدالقائماعتدالالفراءمرادقلت:

ثعلب:العباسأبيقول

ثعلئاالعباسأباسمعتقال:الكلابيإسحاقعنالدارقطنيروى

ىواستواتصل.جه:لواىستوواعلا.لعرش:اعلىسحوىايقول:

6أب/ستوىوابها.تشاوعمرو:زيدىستووامتلأ،القمر:ا لىب(!8

يعرفالذيهذاأقبل،السماء:
(2)

العربكلاممن

الأعرابي:بنمحمدال@هعبدأبيقول

عرفةابنقال
(4)

عليبنداودحدثنا:"لجهميةاعلىالرد"كتابفي

(1)(2/3 عنأخذهفإنماعباس،ابنعنحكىماوأما"فقال:البيهقيوتعقبه(10

."ضعيف...والكلبيالكلبي،تفسير

"كتابهفيهذاالفزاءقولقلت.

5(،1/2)القرآنامعاني

ع(.ت،)1،في(2)
"،نغرف"

3/3)اللالكائيأخرجه(3) ص(668)رقم(9،9004
بخاله.وجادةلدارقطنيا

محمدبنإبراهيمسيأتي.كماهو-(4)
النحوي،الواسطيالأزديعرفةبن
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ماله:فقالرجلفأتاهالأعرابيابنعندكناقال:
لى:تعاقولهمعنى

أخبر.كماعرشهعلىهوفقال:5،أطه/اشتوى@انعرشعلى@الرخمق
لىاستويقاللااسكت،فقال:استولى.معناه:إنماالله،عبدأبايافقال:

ويكونإلاالشيءعلى
استولىةقيل:أحدهماغل@فإذامضاد،له(1)

النابغة:قالكما

سابقهأنتمنأولمثلكإلا

(2)الأمدعلىاستولىإذالجواداسبق

محمدوقال
يقول:اللغةصاحبالأعرابيابنسمعتالنضر:بن

دؤادأبيابنأرادني
لهأطلبأن(3)

ومعانيها:العربلغاتبعضفي

(2)

الاريخفيكثيرةمصفاتولهالاعتقاد،حسنكاننفطويه،،"المشهورب

3شةفيتوالقرآن،وغرب 2 لحبلية.ارئشىالبربهاريعليهوصلى@،3

6/1)بغدادتاريخانظر: 56-1 6

)ع(:وفي"،يكونأوال@ئيءعلى"ظ(.ت،)1،في
"،يكونأنإلاالشيءعلى"

أئبته.ماابلصووا"،ويكون")ب(:وفي

2/3)بغدادتاريخفيلخطيباأخرجه 13/4)لهروياإسماعيلوأبو6(،5 06-

3/3)الاعتقادأصولشرحفيواللالكائيالفنح(، واليهقي)666(،رقم(99

2/3)والصفاتالأسماءفي معئفا،(14
قدامةابنطريقه:ومن

صفةإثباتفي

1)ص/العلو 2/1)العلوفيوالذهبي)98(،رقم4(،7 3 .(454)رقم(21

صحيح.وشده

خطأ.وهوداؤد""ظ(.ت،)1،في
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له:فقلتلى،استوبمعنى:استوى5،أطه/آشتوى@انعرشعلىلرخمن@

وجدتهولاهذايكونماوالله

بنالخليلقول
سيبويه:شيخأحمد

فيعنهالبرعبدبنعمرأبوذكر
التمهيد""

بنالخليلقال(2)

السماء.إلىارتفعالسماء:إلىاستوىأحمد:

بنإبراهيمقول
:(3)بنفطويهلمعروتاالنحويعرفةبنمحمد

فيكتابله
بمعنىاستوىيكونأنفيهأنكر"لجهميةاعلىالرد"

(1)

اوابن
القرانأ،إبخلقالقولفتنةقادالذيلي،لمعتزاأحمد،اسمهدؤاد:بي

2سنةبالفالجمصائاهلك 4 0
@.

3/1)لجهميةاعلىالردلمختار:االكبرى-الإبانةفيبطةابنأخرجه 6،61 67)

2/3)تاريخهفيوالخطيببلاغا،(124)رقم 5،53 56).

صحيح.وسنده

اابنأنلناذكر...9بلفظ:نحوهوورد
استوىاللغةفيأتعرفسأله:دؤادبي

أعرف،.لافقال:لى؟اشوبمعنى:

3/3)الاعتقادأصولشرحفياللالكائياخرجه لخطببوا)766(،رقم(99

2/3)تاريخهفي 56).

(7/1 .(902)ص/ذكرهاسبقكماالأعرايربيعةأبيقصةفي(32

)ع(:في
تحريف.وهوطربة،بابن"
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قال:ثمعنه.حكايتهقدمناماالأعرابيابنعنفيهوحكىلى،استو

وسمعت
(1)

اكانيقول:عليبنداود
ربيسبحانيقول:لمريصي

لأسفل.ا

صنجهلوهذا
1قأظ/كتابلنصوردقائله، الله:يقولإذ)2(؟الله(63

@الت!فىتنءامنخمأ
(3)

فيالقوللينلقداللهورحمه6،.1د/المد1

منبهأليقهوبماجديراكانولقدالتسبيح،هذاصاحبالمريسي
لجهل.ا

:(4)لأخفشاقول

له(5)"التهذيب"كتابفيالأزهريقال
لاالرخمقلى:تعاقولهفي

تقول:علا.أي:استوىلأخفش:اقال5،:أطه/آستوى@انعرش@

علوته.أي:البيتظهروعلىالدابةفوقاستويت

(5)

."سمحتقال:")ظ(:في

ع(:ت،)أ،في
"

."الكنابنص

2/1)العلوفيالذهبيذكره 2 .(496)رقم(39

ليتوالعربية،علماءآفاضلمنكانسليمان،بنعليالأوسط:الأخفشهو
يسة

3 1 1 5@.

2)ص/الأنباريلابنالألباءنزهةانظر: 19).

(2/1 7 ترتيبه.(94
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وسل@:الاتبا@أهلوالصوفيةالزهادأقوال

الزهاد:شيخنيالبناثابتقول

1قأب/محمدقال فيعثمانبن(69
:(1)"رسالته"

صح
قال:أنهعنه

يقول:ثمالسماء،لىرأسه!يرفعثميركعثمالصلاةيطيلداودكان

السماءساكنياأربابها،لىالعبيد!نظررأسيرفعتإليك

اللالكائيروأه
(3)

صحيحبإسناد
عنه.

ورواه
(4)

الزهد""كتابفيأيضاأحمدلإماما

بعدكانوإن)6(،بشرعنامنسوخفهوالصلاةفيكانإنالرفعوهذا

وجل.عزاللهإلىالدعاءفياليدينكرفعجاثز،فهوالصلاة

دينار:بنمالكقول

عنهأسلفناقد
إلىاسمعوايقول:ثمفيقرأ،خذوا،يقول:كانأنه(7)

1/5)لعلو.اأي:(1) .(125)رقم(52

.(94)ص/السلامعليهداودقولفييجهتخرتقدم(2)

.(669)رقمالاعتقاد،أصولشرحفي(3)

سقط(4)
ع(:ت،)أ،من

الزهد"،كتابفيأيضاأحمدالإمامورواه"

لأبيه.الرهد""علىأحمدالإمامبناللهعدزواندمنوهو)345(،رقم(5)

(6)
")مط(:@ي

سرعنا".في

1)ص/التابعينآقوالفي(7) 88).
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عرشه.فوقمنالصادققول

الحليةفينعيمأبورواه
(1)

صحيحبإسناد
عنه

الدنياأبيابنوروى
(3)

اللهإنالكتب:بعضفيقرأتقال:عنه

وأتحببلي،يصعد!وشزكإليك،ينزلخيريآدمابنيايقول:لىتعا

ليئيعرج!كريمملكيزالولابالمعاصي،ليوتتبغض!بالنعمإليك
قبيح.بعملمنك

التيمي:سليمانقول

العباد"أفعالخلق"كتابفيالبخاريقال
بنضمرةقال:-(4)

فيلقلت:الله؟أينسئلتلويقول:سمعتهسليمانعنصدقةعنربيعة

ولوالماء.علىلقلت:السماء؟قبلالعرشكانأينسئلتولوالسماء.

أعرشه(كانأينسئلت:
(5)

أدري.لالقلت:لماء؟اقبل

عبيد:بنشريحقول

صحيح@اسنادالشيخأبوعنهروى
إليكارتفعيقول:كانأنه

"ظ(:)ب،في(1)

الأولياء".حليةالحليةفي

سقط(2)
ع(.ت،)1،من

1)ص/فيتقدموقد)34(،رقمالشكر""كتاب:في(3) 88-189).

1)ص/يجهتخرتقدموقدتعليقا.(64)رقم5(،2،42)ص/(4) 83).

العباد.أفعالخلقمن(5)
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ثغاء
(1)

لجبروت،اذاسبحانكالتقدس،وقارإليكوصعدالتسبيح،

لمقاديرواوالمفاتيحلملكوت،والملكابيدك
(2)

عمير:بنعبيدقول

بناللهعبدروى
فيأحمد

"السنةكتاب"
له(3)

حجاخ@حديثمن

عنجريجابنعن
عطاء

عميربنعبيدعن
وجلعزالربينزلقال:أنه

سماءلىالليل!شطر
(4)

منفأعطيه؟يسألنيمنفيقول:الدنيا،

وجل.عزالربصعدالفجركانإذاحتىله؟فأغفريستغفرني

عياض:بنالفضيلفول

بنإبراهيم(@63قأط/حدثنا:"السنة"كتابفيلأثرماقال
لحارثا

6قأب/ بنإبراهيمسمعتقال:يحىبنالليثحدثنيالعبادييع@يأب9

عياضبنالفضيلسمعتالفضيل:صاحببكرأبوقاليقول:الأشعث

ذاتفينتوهمأنلناليسيقول:
(5)

نفسهوصفاللهلأنوكيف؟كيفالله

ولخيلذلغلصمد@أللهاأحد@آدتههو)قلفقال:فأبلغ

)ع(.في(1)
ثناء""

تصحيف.وهو

فينيالأصبهاالشيخأبوأخرجه(2)
1/3)"العظمة" .(071)رقم(97

(3)(2/2 3)ص/المفسرينأقوالفيتخريحهتقدموقد5(،07)رقم(72 99).

سقط(4)
)ب(.من

فقط.)ط(من(5)
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اللهوصفمماأبلغصفةفلاأحا@،فوا@ته،يكنولتميولذ@

ينزل،أنشاءكماوالاطلاع:والمباهاةوالضحكالنزولوكذانفسه،به

لنافليسيضحك،أنشاءوكما)1(،يطلعشاءأنوكمايباهي،شاءأنوكما

@وكيف،كيفنتوهمأن
عنيزولبربكفرتأنالجهمي:الكقالذا

يشاءمايفعلبربأؤمنأناأنت:فقلمكانه.
(2)

خلق"كتابفيالبخاريالفضيلعنالأخيرالكلامهذاذكروقد

فذكره.لجهميالكقالإذاعياض:بنالفضيلوقالفقال:(3)"الأفعال

بنيحىقول
الرازي:معاذ

شيءبكلأحاطقدالخلق،منبائنالعرشعلىلىتعااللهقال:

لثيءكلوأحصىعلفا،
جهميإلاالمقالةهذهفييشكولاعددا،

يمزجمرتاب،وهالكضليل،رديء
الذاتمنهويخلطبخلقه،الله

لأنتانوالأقذاربا

ع(ظ،)ب،منسقط(1)
"ياللعآدشاءوكما"

.(5/6،162)تيمجةلابنالفتاوىمجموعفيكماالسنةفيالأثرمأخرجه(2)

فيكما"الماروقكتابافيلهروياإسماعيلأبواخربإسنادأيضاوآخرجه

.(5/62)وىلفناا

.(65)ص/نيالصابوطريقه.ومن)16(،رفم2(،4)ص/(3)

9(،5/4)الفتاوىمجموعفيكمالهروي،االأنصاريإسماعيلأبوأخرجه(4)

2/1)للذهبيوالعلو 1 .(469)رقم(64
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السليمي:عطاءقول

منحياءالسماءإلىرأسهيرفعلاكانأنهثبت
)1(،وجلعزالله

ومن
هذا

بصرهرفععنالمصليوسلموالهعليهاللهصلىالنبينهي

معتأصبا)2(،السماءإلى
كماله،وإجلالايديهبينوإطراقاوجل،عزالله

يديبينالعبيديقف
لهم،إجلالاإليهمرؤوسهميرفعونولالملوك،ا

القلوبوتوجهوالرهبات،الرغباتفيالأيديرفعلىهذا!ضمفإذا

هذابأنالعلمأفادوالأمام-لخلفواواليسرةاليمنةدونالعلولىإ

عليها.الناسفطرالتياللهفطرة

لخواص:اعبيدةأبيقول

نعيمأبوذكر
(3)

لجوزياوابن
(4)

لمسنةوكذاكذامكثأنهعنه

منحياءالسماءإلىرأسهيرفع
الله.

6/2)الأولياءحليةفينعيمأبوأخرجه(1) بنحوه.(21

رضيمالكبنأن@أدركالعبدي،هو:وعطاء
بكاء.زاهذاعابداوكانعنه،الله

صلاتهمفيالسماءإلىأبصارهميرفعونأقوامبالما"فقال:(2)
حتىقوله،فاشتد"

.(717)رقملبخارياأخرجهأبصارهملتخطفنأوذلك،عنلينتهت"قال.

8/2)الأولياءحليةمنجمتهترفيعليهأقفلم(3) 8،12 فلعله2(،8
له،اخركابفي

عئادهوع@دة:وأبو
منعبيدة،بأبياشتهرعتةأبوعبادبن

والزهاد.العئاد

4/1)الصفوةصفوةفي(4) 32).
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الحافي:بثرلول

صح
عنه

"قال:أنه(1)

إنماوأقول:أردها،ثماللهلىيدي!لأرفعإني

هذايفعل
من

"عندهجاهله

لمصري:االنونذيقول

(3)"العظمة"كتابفيالشيخأبوروى
أشرقتقال:عنهبإسناده

الظلمات،بوجههوأنارالسموات،(170قأب/لنوره
عنجلالهوحجب

الصدور.ألسنةعرشهعلىوناجتهالعيون،

القشيرينقلفقدقيل:فإن
(4)

قولهعنسئلأنهالنونذيعن

ونفىذاتهأثبتفقال:5،أطه/آشتوى@انعرشعلىلرخن@لى:تعا

بحكمهموجودةوالأشياءبذاته،موجودوهومكانه،
(5)

(6)شاءكما

(3)

(5)

6)

2/2)الصفوةصفةانظر 18).

لأنهللشرع،صريحةومخالفةمردود،ذلكفعله
طلبالدعاء@لابابغلقيفتضي

مناجاة...ولاتضرعولاحاجة،سؤالولامغفرة

(1/3 )701(،رقمبعدتحلبقا(98

فعياثالنيسابوريهوازنبنالكريمعبدالقاسمأبوهو
فقبه،ليأصومحذت

توفيالاعتقاد،فيالأشعريمذهبعلىصوفحاكان
4سة 6 5@.

3)ص/نيسابورتاريخفيالسياقمنالمم@خبانظر: 6،53 .(4011)رقم6(،6

والرسالة.النسخ،باقيمنلمثبتوابحكمته!،9مط(:)ع،في

.(17)ص/لقشيريةاالرسالةانظر:
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ذكرناهوماإسنادا،لحكايةالهذهيذكرلمالقشيريقيل:
(1)

مسند

منالتصوفكتبوفيعنه،
عليم.بهاللهماالمكذوبةلحكاياتا

ليرالكلامهذافإنباطل،النقلوهذا:(2)الإسلامشيخقال

6قأظ/ تتضمنلمالايةهذهفإنلها،مناقضهوبلللآية؟مناسبةفيهأ(4

بذلك؟تفسرفكيفالوجوه،منبوجهمكانهونفيذاتهإثبات

=(3)بحكمهموجودةلأشياءوابذاته،موجودهوقوله:وأماقال:

."الايةمعنىهوليسولكنفحق،

بنالحارثقول
لمحاسبي:ا(4)أسد

فوقاتقاهر)وهو5،،أطه/@اشتوئانعرشعلىلرخمق@قوله:وأمال:ظ

@6،،1الملك/أالسمآ@وفىمنأصنغ5)8،،1الانعام/عبادوء@1
"

إكلأتعراا

ةليه@ث@ا)تغرجقوله:مثلوغيرهافهذه2،،4لإسراء/اسبيلأ@1ألضشدى

يوجبهذا1أفاطر/@ألطيبلكلوايضعدله@4(،معارج/ادأ@إقهلروحوا

يخفىلاخلقه،فيالدخولعنمتنزهكلها،الأشياءوفووالعرشفوقأنه

ناذكر")ظ(:في(1)

ليتيميةابن(2)
1/1)"الاستقامة"كتا@ 88).

بحكمتهالممط(.)ع،في(3)

")ب(:فيليس(4)
آسد".بن
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بنفسه،ذاتهأن@الاياتهذهفيأبانلأنهخافية،منهمعليه
(1)

عباده؟فوق

(16الملك/1@ألأزضبكمتحسفأنالسمآءفىتنأمنغ.)قال:لأنه
فوقيعني:

فيفهوالسماء،علىشيءفوقكانمنلأنالسماء،علىوالعرشالعرش،

2(،الترلة/أأيثهر@أزبعةلأزض@افى)فسيحواقال:وقدالسماء
@لىيعني:

فىتيهوت@قوله:وكذلك)2(،جوفهافيالدخوليريدلاالأرض،

6،،2الماندة/1@لازضا
لى:تعالهقووكذلكلأرض،اعلىيعني:

جذخفىرلاضقبميهئمأ
(71أطه/@لخلأ

عليهافوقهايعني:

وعروجالأمرعروجفبين"آخر:موضعفيوقال
وصفثمالملائكة،

و@مقدارهنيؤ@؟)ففقال:إلجه،صاعدةبالارتفاععروجهاوقت

بقولهلهاووصوإليهصعودهافذكر4،،المعارج/1
(4)

اصعدالقائل:كقولإليه،

7قأب/ليلةفيفلانلىإ 0

إليهصعودكوأنالعلوفيأنهوذلكيوم،أوب،

لمكانوانووجل،عزاللهلىصعدوا!فقدالعرشلىصعدوا!فإذايوم،في

فيالنسخاضطربت(1)
صلمئبتوابنفسه!أنهأرادأنه"الفتاوى:وفيالعبارة،هذه

9

."انالقرفهم

."لأرضا")ظ(:في(2)

نقله(5/68)تيميةابنفتاوىمجموعانظر.(3)
المحاسبيكتابمن

"

."القرأنفهم

سقط(4)
وفيع(،)ب،من

إلبه،.قولهم@وفصله":"القرانفهمو"الفتاوى""

4 1



يساووهولميروه
(1)

الأرضمنصعدوافإنهمعلوه،فيالارتفاعفي

أد@هرفعه)بللى:تعاوقالفوقه.لىتعااللهالذيالعلولىبالأمر!وعرجوا

1النساء/إيى@1 لىائنيهئقفرعؤن)وقاللى:تعاوقالعنده.يقلولم5،8

ثمموسى@إلهإكفأطلعأشببألسنؤت@ألأشئبأنبغلحلىعرصا

إلههإنقالفيمايعني:3،63،7أغا@ر/@نحذب@لاظص)وإففقال:استأنف

بموسىظنفرعونأنوجلعزاللهفبينالسموات،فوق
قالفيماكاذبأنه

له؟قالحيثطلبهلىوعمد!له،
بموسىالظنمع

موسىأنولوكاذب.أنه

علواذلكعناللهلىفتعا)2(،نفسهفيلطلبهبذاتهمكانكلفيإنهقال:

الصرحببناءيجهدنفسهولمكبيرا،
(3)"

وقتهفيالصوفيةإمامقول
(5)

عمروال@هعبدأبيالعارفالإمام
(6)

المكي:عثمانابن

العبادلأحوالوالتعرفلمريدينااداب"كتابهفيقال
(7)"

باب:في

يساوه"ت(:)1،في

"والفتاوى"القرانفهمفيإ

."نفسه"بدل"حئهاوبدنهأوبيتهفي

"قوله:

الصرحبباءنفسهيجهدولم
د

والفتاوى.)ب(،من

مجموعانظر:
.(5/69)لفتاوىا

"قوله:)ب(فيلي@

وقتهفي

النسخ:جميعفيوقع
خطأ.وهومحمد""

النسخجميعفي
منوالتصويب"،العبادة"

لمصادر.ا
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ما
الوسوسة.منللتائبينالشياطينبهيجيء

عليهامتنعواهمإذاالناسبهيأتيالذيالثالثالوجهوأما"

6قأظ/لهميوسوسفإنهبالله:واعتصموا ليفسدالخالق؟أمرفيأب4

أعظممنفهذاقال:-أنلىطويلأ!كلاماوذكرالتوحيد-أصولعليهم
ما

فيأوبالتثكيك،التوحيدفيبهيوسوس
(1)

بالتئبيهالرب@ات

عظمةمقاييسعليهميدخلوأنوالتعطيل،لهالجحدباأووالتمثيل،

لمإنأركانهميضعضعأو)2(،فيهلكوالهمعقوبقدرالرب
(3)

يلجأوا

عنأخبرحيثمنوجلعزبالئهالمعرفةوتحقيقالعلمإلىذلكفي

لاالله،أناالقاثل:لىتعافهورسوله،بهووصفهنفسهبهووصفنفسه

جلالهبعظمةعرشهعلىلمستوياأمره،لاهولجائياالشجرة،
(4)

دون

موسىفسمععظيما،آياتهمنوأراهتكليماموسىكلمالذيمكان،كل

أجسامهم،إلىبعينهالناظرلأصواتهم،السميعلخلقه،الوارثاللهكلام
كلاماساقئم"،بيدهآدمخلقوقدرته،نعمتهغيروهمامبسوطتانيداه

")ب(:في(1)
)ع(:فيو"،فيو

"

في
لأ.

قبلوالأ.إنفيهلكوا"التأسيس:نقضفي(2)

."لمإذا)ع(:إوفي"،أنإلا")ب(:في(3)

"وجلالهابعظمته)مط(:(وفي"،جلالهجللابعظمته)ع(:في(4)
لماالموافقوهو

للذهبي.العلوفيلماالموافقهووالمثبتالتأسيس،نقضفي
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فيطويلا
(1)السنة

القو@،مشايخوأعيانأ(،7اقأب/لجنيدانظراءمناللهرحمهوهو

ببغدادومائتينوتسعينإحدىسنةفيتو
(2)

الصوفي:نيالهمداجعفرأبيقول

المقدسيطاهربنمحمدذكر
أنهعنهكتابهفيالصوفيةمحدث

وهوعرش،ولااللهكانيقول:وهولجوينياليالمعاأبيمجلسحضر

منوكلافا)3(،عليهكانماعلىالآن
دعناشيخيافقال:المعنى...هذا

عنوأخبرناالعرش،ذكرمن
فإنهقلوبنا،فينجدهاالتيالضرورةهذه

فيوجدإلااللهياقط:عارفقالما
(4)

بطلبضرورةقلبه
(5)

العلو

(6)لا
ندفعفكيفيسرة،ولايمخةيلتفت

قال:قلوبنا؟عنالضرورةهذه

حيرنيني،الهمداحيرنيوقال:رأسه،علىولطمليالمعاأبوفصرخ

(1)

(2)

فيتيميةابنالإسلامشيخهدكره
"

مجموعوفي0(،5/59.6)"التأسيسنقض

2/1)للذهبيلعلووا5(،6-62)،/وىلفتاا 2 .(489)رقم(25

2)ص/للسلميالصوفيةطبقاتانظر؟ 02 10/2)لأولياءاوحلية5(،0 91-

والمصادر.مط()ع،منوالمثبت"،كانعليهماعلى"ظ(:ت،ب،)أ،في

"ظ(.)ب،في
من

لى.أولمثبتوا."

."تطل@"ظ(:)ب،في

ع(.)ب،في
ولا"."
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ني...لهمداا
"

فيالصوفيةشيخنيالأصبهاأحمدبنمعمرالعارفالإمامقول

الرابعة:لمائةاأواخر

أصحاأوصيأنأحببتله:رسالةفيقال
السنة،منبوصيةبي

منوموعظة
جمعوألحكمة،ا

وأهلوالأثر،لحديثاأهلعليهكانما
منوالتصوفلمعرفةا

استوىاللهوأنفيها:قاللمتأخرين،والمتقدمينا

والكيفمعقول،والاستواءتأويل،ولاتشبيهولاكيفبلاعرشهعلى

حلولبلامنه،بائنونلخلقواخلقه،منباثنوجلعزوأنهمجهول،

لخلق،االبائرصالفردلأنهملاصقة؟ولااختلاطولاممازجةولا

اللهوأنالخلق،عنالغنيالواحد
ويرضىيتكلمخبير،عليمبصيرسميع

وينزلضاحكا،القيامةيوملعبادةويتجلىويعجب،ويضحكويسخط

صنهلفيقول:شاء،كيفالدنياسماءإلىليلةكل
ا
له؟فأستجيبع

أ،6هقأط/الربونزولالفجر.يطلععليه؟فأتوبتائبمنهل

منهاجفيتيميةابنالإسلامشيخذكرها(1)
2/6)السة 4،26 لقصوفي3(،4

4/5)التأسيس 1،85 4(،4/4)الفتاوىمجموعوفي9(،1
ودي

الالمتقامة

2/1)العلوديالذهبي 3 اللاءأعلامسيرديو)835(،(47

(18/4 لسنده.(77

القصةهدهإسنادالألباني.قال
العلو.مختصرسالحفاظمسلسلصحيح،
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كيفبلاالسماءلىإ
(1)

تاول@أوالنزولأنكرفمنتأويل،ولاتشبيهولا

ضالمبتدعفهو

لجيلياالقادرعبدالئيخالعارفينقدوةالعارفالإمامالشيخقول

روحه:ال@هقدس

"العارفينوسبيلالمتقينتحفة"كتابهفيقال

اختلافباب:في

اختلافذكروفيوجل،عزاللهصفاتفيب(7اقأب/المذاهب

الحلى@فىوالزسخونأدثهالاتأويلىر)ومايغدمقوله:عندالوقففيالناس

1 محيطوعلمهالعرش،فوقبذاتهلىتعاواللهقال:أنلى!(7عمران/ل1

رويوقد@و،آدئهلا@قوله:علىلحقاأهلعندوالوقفمكان،بكل

(3)فاطمةعنذلك
وهذاوسلم،والهعليهاللهصلىاللهرسولبنت

فيماويعلمالعرش،علىبذاتهاللهأناعتقدلمنحسنالوقف

استواءمنكريمنجماعةووقفقال:-أنلىوالأرض-!السموات

بقوله:وابتدأوا(5أطه/@ائعرشعلىلرخمق@قوله:علىوجلعزالرب

نفيبذلكيريدون@فىآلأزضوماالمنؤتفىماوله@)آشتوئ

ع(.ت،ب،)أ،في(1)
المصادر.فيكماأولىلمثبتوا"،تكييف"

6/2)والنقلالعقلتعارضدرءفيتييةابنالإسلامشيخذكره(2) 5،62 فيو7(،5

1/2)التاسي@سنقض 1،22 5/1)الفتاوىمجموعوفي6(،5/6،56)3(،1 91).

عليه.أف@لم(3)
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وصفالذيالاستواء
(1)

خطأوهذانفسه،به
لىتعااللهلأنمنهم؟

بذاته.العرشعلىاستوى

الصانعمعرفةأما:"الغنية"كتابهفيوقال
(2)

علىوالدلالاتبالآيات

وهوقال:-أنلىأحد-!واحداللهأنبتيقنيعرفأنفهو:الاختصاروجه

بالأشياء:علمهمحيطالملك،علىمحتوالعرش،علىمستوالعلو،بجهة

اوالعملالطجبالكليقححديى،

)يدئرألاتر0،،1أناطر/و@يرفعهلفخلح

م@تعذونسنؤئضاألفمقدارورنيؤسيمفىالةثؤئغرجالأزضإلىالشمامف

"5،لسجدة/اأ

علىالسماءفيإنهيقال:بلمكان،كلفيبأنهوصفهيجوزولا"

(4)أكما،استوى،العرش
آشترى@انعرشعلىلرخمق@لى:تعااللهقال

اءلاستواصفةإطلاقوينبغيقال:-ثموأحاديثآياتوساق5،-أطه/

علىوكونهقال:ثمالعرش،علىالذاتاستواءوأنهتأويل،كيرمن

وهذا."كيفبلاأرسلنبيكلعلىأنزلكتابكلفيمذكورالعرش

فيكلامهنص
"الغنية"

."الله)وصف)ب(:في(1)

خطا.وهولطبائع،ا@)ب(:في(2)

.(1/48)وجلعزالحقطريقلطالبيالغنيةانظر:(3)

الغنية.من(4)

(5)(50/1).
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أبيقول
(1)

وقته:فيالصوفيةإمامالشيرازيخفيفبناللهعبد

الأسماءبإثباتالتوحيداعتقاد"سماهالذيكتابهفيقال

والأنصارلمهاجريناأقوالفاتفقتخطبته:اخرفيقال."والصفات

واحذاقولاوقدرهوقضائهوصفاتهأسمائهومعرفةاللهتوحيدفي
الذظاءا،(2)ه وا-لهعليهال@هصلىاللهرسولنقلواعنينوهمهروسرطا

"قال:حينذلكوسلم

بسنتيعليكم
"(3)"

علىالصحابةكلمةفكانت

اختلاف،غيرمنالاتفاق
ايختلفولمإذعنهم،بالأخذأمرناالذينوهم

أب6هقأظ/الأسماءمنالدينوأصولالتوحيدأحكامفياللهبحمد

كانولوالفروع،فياختلفواكما(172قأب/والصفات
ذلكفيمنهم

يلقى"حديثذكرثمالاختلاف.سائرإلينانقلكماإلينالنقلاختلاف

يضعمزيد؟منهلوتقول:النارفي
رجلهفيهالجبارا

(4)
"،)5(

"وحديث:

ثم"،اللهإلاقدرهيقدرلاوالعرشالقدمينموضعالكرسي

سقط(1)
النسخ.جميعمن

كذا(2)
وسرعا"."الفتاوىوفيالنسخ،حميعفي

28/3)حمدأأخرجه(3) 421)قمر(6،7375 7،1541 )7064(،ودداوأبو1(،7

وغيرهم.(5)جانوابن)6762(،حديثعقبمذيوالر)34(،جهماوابن
والضياءالبرعبدوابنلحاكمواحبانوابنالترمذيصححه.لحديثوا

ا
وغيرهم.نعيموأبولمقدلي

كذا(4)
)ع(:حاشيةعلىنسخهفيوجاءالنسخ،جميعفي

."قدمه"

2)ص/يجهتخرتقدملحديثوا(5) 4،)3
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فقال:قبضتينقبضاللهأنونعتقدقال:أنإلىالصورة،حديثذكر

ينزلاللهأننعتقد:ومماقال:-أنإلىللنار"وهؤلاءللجنةإهؤلاء

هلويقول:يديهفيبسطالاخر،الليلثلثفيالدنياسماءإلىليلةكل

(3)النصفوليلة)2(،لحديثا"سائل؟من
لحديثاوذكرعرفةوعشية

اللهأنونعتقد)4(،بنفسهالخلقحسابلىيتواللهأنونعتقدذلك،في

خليلاواتخذهبالرؤيةوسلموآلهعليهاللهصلىمحمذاخص

كنابصاحبالأنصاريال@هعبدإسماعيلأبيالإسلامشيخقول

لكلاماذمو""روقلفااو""لسائرينازلمنا9
وغيره."

علىبذاتهاستوىوأنهالعلو،فيالذاتبلفظ:(6)كتابهفيصرح

"قال:عرشه،

السلفأئمةتزلولم
."بذلكتصرح

كتابيهفليطالعوالإثباتالسنةفيصلابتهمعرفةأرادومن

."الكلامذمو""الفاروقإ

2)ص/راجعيثبت.ولا)22(،القدرفيبيالفرياأخرجه 56).

2)ص/يجهتخرتقدم 27).

")ظ(:ناسخقال

شعبان!.منيعني:

"بنفسهالخلقحسابلىيتواللهأنونعتقد9قوله:
)مط(.من

.(77-5/71)الفتاوىمجموعفيالإسلامفيغذكره

منبائئاالسابعة،السماءفوقعرشهعلىاللهاستواءبابالصفات،إ"
منخلقه

.(5/69)التأسي@نقضفيكما@والسنةالكتاب
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حلية"كتابصاحبنعيمأبيلمحدثينواالصوفيةشيخقول

:(1)"لأولياءا

فيقال
اللهوأن":"عقيدته"

يتكلمخبير،عليمبصير،سميع

ويضحكويسخطويرضى،
(2)

القيامةيوملعبادهويتجلىويعجب،

داعمنهلفيقول:يشاء،كيفالدنياسماءإلىليلةكلوينزلضاحكا،

عليه؟فأتوبتائبمنهلله؟فأغفرمستغفرمنهلله؟فأستجيب

ولاكيفبلاالدنياسماءإلىلىتعاالربونزولالفجر،يطلعحتى

وسائرضال،مبتدعفهوتأولأوالنزولأنكرفمنتأويل،ولاتثبيه

هذا.علىالعارفينالصفوة

@تأويلولاتثبيهولاكيفبلاعرشهعلىاستوىاللهوأنقال:ثم

منبائنسبحانهوأنهمجهول،والكيفمعقول،فالاستواء
وخلقهخلقه،

دالفرلأنهملاصقة؟ولااختلاطولاممازجة،ولاحلولبلامنه،باثنون

(3)"الخلقعنالغنيالواحدالخلق،منالباثن

"،لحليةا")ب(.في(1)
خطأ.وهو

ت،)أ،من(2)

مط(.ع،

كذا(3)
اللهوأن"قوله:منالكلامهذانسبالشخ!.حميعفي

بصير...سميع
إلى"

بنمعمروصيةضمنحاءالكلامهذاأنوالمعروفالأصبهاني،نعيملأبيها،

أحمد
4)ص/قريئاتقدمكمالأصحابه-نيالأصبهازيادبن شيخونفله(23

أبياعتقادوالذهبيتيميةابنالإسلامشيخنقللماوأيضاكتبه.فيالإسلام
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طريقناأيضا:وقال
(1)

والسنةللكتابلمتبعيناالسلفطريق

اللهأناعتقدوهمماوإنقال:-ثماعتقادهمذكروساقالأمة-جماعو

بقيتهوساقأرضه،دونسمائهفي

7قأب/عماربنيحيىالإمامقول أبيشيخالسجزي،ب(2
(3)

وقته:فيالصوفيةإمامالأنصاريإسماعيل

العرش،علىبذاتههونقول:بلكلام:بعدالسنةفيرسالتهفيقال

سيلكلمدركةوقدرتهوبصرهوسمعهشيء،بكلمحيطوعلمه
"

1قأظ/ 4(،لحديد/امعكز@1)وهولى:تعااللهقولمعنىوهو(66

لتهورسا
رة.مشهوجودةمو

لقطالآتيبالكلامعنهبالمقلاكتفياوإنماالكلام،هذايذكرالمرسالتهمننعيم

ليلأصبهاا"كلمةرأىلفالمؤلفافلعل."طريق...طريقنا"
"

اسمفي
معمر""

أعلم.واللهفأثبته.نيالأصبهانعيمابيإلىذههاننفل

تصحيف.وهوطريقنا"")ب(.وفي)ع(،منسقط(1)

1/2)التاسي@نقضفيتيميةابنالإسلامشيخذكره(2) العقلتعارصودرء2(،1

6/2)لنفلوا مجموعو2(،5
5/6،01)لفتاوىا 9،01 فيلذهبياودكره1(،9

2/1)العلو 3 .(521)رقم(05

ع(.)ت،منسفط(3)
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قول
(1)

:(2)الغلامعتبة

فإذاالطويل،الليلهذايصليعتبةكانالمديني:فهدبنمحمدقال

لوأحبك،نيف!تعذبنيإنسيديوقال:السماء،إلىرأسهرفعفرغ

تعف
أحبكفإنيعني

العسنى:اللهلأسهاءالشارحينأقوال

:(4)شرحهفيالقرطبيقول

والكافةهمنطقوابللجهة،اينفونلاالأولالصدركانوقدقال:

وسلم،والهعليهاللهصلىرسولهوأخبركتابهنطقكمالى،تعاللهبإثباتها

أحدينكرولم
من

حقيقة،العرشعلىاستوىأنهالصالحالسلف

اجهلونما@مخلوقاته،أعظملأنهغيره؟دونبذلكالعرشوخص

معلوم،الاستواءمالك:قالكماحقيقتهتعلملافإنهالاستواء،كيفية

سلمة.أمقالتوكذلكبدعة.الكيفعنوالسؤالمجهول،والكيف

ع(.)أ،منكاملاالغلامعتبةقولسقط(1)
منكانصمعةبنأبانبنعتبةهو(2)

لحسناجالىوزقادهم،البصرةأهلعتاد

6/2)لحليةاانظر:العبادة.فيهديهعنهوأخذالبصري 35).

6/2)لأولياءاحليةفينيالأصبهانعيمأبوأخرجه(3) 35).

شرحفيالأسنى"واسمه(4)
2/2)الحسنى"اللهأسماء 1ا-1 32).
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لحضرميابكرأبيكلامذكرئم
(1)

سضاها:التيرسالتهفي

أنهالوهابعبدالقاضيعنوحكايتهالاستواء"،مسألةلىبالإيماء!ا

العرش.علىالذاتاستواء

الطائفة،كبيرالأشعريالطيببنبكرأبيالقاضيقولذلكأنوذكر

فيفوركوابنلأشعرياقولوأنهنصا،عنهنقلهالوهابعبدالقاضيوأن

والمحدثين.الفقهاءمنوغيرهاوقولكتبه،بعض

هماوغيروالطلمنكيالبرعبدبنعمرأبيقولوهوالقرطبي:قال

من
لأندلسيين.ا

م
تظاهرتماالأقوالواظهرقولا-:عثرأربعةحكىأنبعدقال-

وقالهوالأخبار،الآيعليه
(2)

كماعرشهعلىاللهأنالأخيار:الفضلاء

@بائنكيف،بلانبيهلسانوعلىكتابهفيأخبر

جميعن
هذاخلقه.

عنهمنقلفيماالصالحالسلفمذهب
(3)الثقات

ديو"،لخضريا")ب(:في(1)
ع(:ت،)أ،

تصحيف.هماوكلالخضر"ا"

ع(:)مط،فيوجاء"،وقالت"ظ(:)ب،في(2)
جميعوقال"

".

7/2)القرآنلأحكاملجامعاانظر:(3) 1،92 2

التأسيىنقضفيتيميةابنالإسلامشيخالكتابينمنالقرطبيعنونقله

(1/71 6/2)والنقلالعقلتعارضدرءوفي4(،7 58).
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أهلأنمةأقوال
(2)لاوالمعتزللجهميةالمخالفينالإثباتأهلمقالكلاور(1)

كلاب:بنسعيدبناللهعبدمحمدأبيالإمام

والفوقيةللصفاتالإثباتأهلأعظممنكانالكلابية،الطاثفةإمام

عمهعرفمنأولوهولجهمية،القولمنكزاعرشه،علىاللهوعلو

القرآنوأنلى،تعاالرببذاتالاختيارية17،3قأب/الأفعالقيامإنكار

معاني.أربعةوهوبالذات،قائممعنى

وخالفهلأشعري؟الحسناوأبوالقلانسي،العباسأبوطريقتهونصر

وعلووالفوقيةالصفاتإثباتفيطريقتهعلىولكنهالأشياءبعضفي

بألفاظه.كلامهحكايةسيأتيكماعرشه،علىالله

أقول(والنظرالأثرمنوأخرجكتبه:بعضىفيكلابابنقال
(3)

خارجه.ولالمالعاداخللاسبحانهاللهإنقال:من

عنهحكاه

الكلاميةكتبهعامةفيالإسلامشيخ
(4)

6قأظ/ ب(.6

ت(.ظ،)1،من(1)

."لجهميةواللمعتزلة"ظ(:ت،)أ،في(2)

والنقل.العقلتعارضدرءمن(3)

6/1)والنقلالعقلتعارضدرءانظر:(4) 19).
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عنهوحكى
(1)

علىمستواللهإنيقول:كانأنهالأشعريلحسناأبو

شيء.كلفوقوأنهقال-كماعرشه-
الأشعريحكايةلفظهذا

(2)
عنه.

كتابهفيمقالاتهمنجمعهفيمافوركبنبكرابوعنهوحكى
(3)

هولاقال:منقوللخبرواالنظرمنوأخرجالمجرد":9
(4)

العالمفي

منهخارخاولا
قدرمابالعدم،صفهله:قيللولأنهمستويا؟نفثافنفاه(5)

منأكثريقولأن
زيجولاماذلكفيوقال)6(،نصااللهأخباروردهذا.

هذاأنوزعممعقول،ولانصفي
والنفيلخالص،االتوحيدهو

وهملخالص،االإثباتهوعندهمالخالص
قياسون.أنفسهمعند

وانفرادمنه،الأماكنبخلومنكمإفصاحهذاقالوا:فإنقال:
(7)

به.العرش

بهالمعاغيروأنهتدبيره،منالأماكنخلوتعنونكنتمإنقيل:

سقط(1)
ظ(.)ب،من

2)ص/"المصين...واختلافالإسلاميينمقالات"كتابفي(2) 99).

ع(:ت،ب،)1،في(3)
."كتاب"

سقط(4)
)ب(،من

سقط(5)
)ع(.من

أيفما".ع(:9ت،)1،في(6)

ع(:ت،)1،في(7)
د@.افرلا@
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فلا
(1)

خلوهاتريدونكنتموإن"
(2)

ايستوى@لىكماعليهااستوائهمن

أنونحتشمالعرش،علىاللهاستوىنقول:أننحتشملافنحنالعرش،

البيت،صدروفيلجدار،اعلىواستوىلأرض،اعلىاستوىنقول:

قالوا:فإنخلق؟مافوقأهو:(3)أيضا،ألهميقالكلاب:ابنقال

بقولكمتعنونمالهم:قيلنعم،
(4)

بالقدرةقالوا:فإنخلق؟مافوق

)6(،سؤالناهذاليس:(5)لهمقيلوالعزة،
قيلخطأ،لمسألةاقالوا:ن@

وليسلهم:قيلفوق،هوليسنعم،قالوا:فإنفوق؟هوأفليسلهم:

تحتلاكانمالأنأعدموه؟تحت،ولافوقلاقالوا:فإنتحت،هو

يكونأنفيلزملهم:قيلفوق.وهوتحتهوقالوا:وإنعدم.فوقولا

تحتوفوقفوق،تحت

عنهوالمماسةالمباينةنفياستحالةفيالكلامب(73قأب/بسطثم

المحض.بالعدميلحقهذلكوأنبالعقل،

ع(.ت،)1،في
ظر".عالموأما"

النخجميعفي
خطا.وهوخلو""

النعارض.درءمن

9التعارض،درءفي

إنه!.بفولكم

سقط
)ب(.من

.@سألناكمهذاعنلي@"التعارض:درءفي

6/1)والنقلالعقلتعارضدرءانظر: 1،91 2
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اللهصفوةوهووسلم-وآلهعليهاللهصلىال@هورسولقال:ثم
من

السؤاليجيزبه-جميعاأعلمهمبريتهمنوخيرتهخلقه
(1)

بالأين،

ذلك،عندبالإيمانلهوشهدالسماء،فيإنهالقائل:قولواستصوب

القولويحيلونزعموا-لأين-ايجيزونلاوأصحابهصفوانبنوجهم

أحقوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسوللكانخطأكانولوقال:به.

أنه(3)ذلكليتقولا:(2)لهايقولأنينبغيوكانله،بالإنكار

)4(؟مكانكلفيإنهلي:قوولكنمكان،دونمكافيفيوأنهمحدود،

عليهاللهصلىاللهرسولأجازهفلقدكلاقلت.مادونالصوابهولأنه

معوسلمواله
بهيجبالذيالأمربلالإيمان؟منوأنهفيه،بماعلمه

لقائله،الإيمان
يكونوكيفقالته.حينبالإيمانلهاشهدأجلهومن

يشهدلمولوله؟وشاهدبذلكناطقوالكتابذلك،خلاففيالحق

6قظ/1(5)ذكرناهماإلاخاصةهذافيلجماعةامذهبلصحة منأ(7

وقدكيفيكفي؟مافيهلكانالأمورهذه
(6)

الفطرةبنيةفيغرس

منالادميينومعارف
تسأللالأنكأوكد؟ولامنهأبينشيءلاماذلك

"السؤاليجيزبهجميعاقوله:ا(1)
التعارضدرءمن

(2)
1)ص/يجهتخرتقدموقدالله.أينلجارية:احديثبعني 05).

فتوهمين"التحارض:درءفي(3)
"

سقط(4)
."مكانكلفيإنهفولي:ولكن"قوله:)ت(من

."ناذكرظ(:!)ب،في(5)

سقط(6)
)ب(.من

4 3



أينفتقولكافراولامؤمناولاعجمياولاعربياعنهالناسمنأحدا

إنالسماءفيقال:إلاربك؟
(1)

إنبطرفهأشارأوبيدهأومأأوأفصح،

يثيرولايفصح،لاكان
(2)

جبل،ولاسهلولاأرضمنذلكغيرإلى

عنإذاأحدارأيناولا
أحذاوجدناولاالسماء،لىيديه!رافغاإلادعاءله

وهميقولون،كمامكان،كلفيفيقول:ربه؟عنيسأللجهميةاغير

الأخبار،وسقطتالعقولفتاهتكلهم،الناسأفضلأنهميدعون

الفتنمضلاتمنباللهنعوذمعه،رجلاوخمسونجهمواهتدى

كلامه.آخرهذا

الله:رحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

كلاب،ابنطريقسلكالمعتزلةمذهبعنالأشعريرجعولما"

ذكرقدكماأحمدالإمامإلىوانتسبلحديث،واالسنةأهلفيومال

وكانوغيرها،"لاتلمقااو"لموجز"او""لإبانةكا"كلها:كتبهفيذلك

القدماء
الحسنوأبيالعزيزعبدبنبكركأبيأحمدأصحابمن

1قأب/ 17 لموافقاطريقعلىكتبهمفييذكرونهلهما،وأمثاالتميمي4

تناقضهم.وإبداءالمعتزلةعلىردهويذكرونلجملة،افيللسنة

التعارض.درءمن(1)

الواو.بدونيشير"لا"ظ(:)ب،في(2)

6/93،11)والنقلالعقلتعارضدرءانظر:(3) 94).

4 3



ماذكرثم
منالحنابلةوبينأصحابهوقدماءالأشعريبين

التآلف،

التميمي،ابنالفضلأبيوبينالباقلانيابنبكرابيالقاضيبينلاسيما

بنمحمدكتبهالمسائل:فياجوبتهفييكتبالباقلانيابنكانحتى

الأشعري.أيفحاويكتبلحنبلي،االطيب

البيهقياعتمدالتميميالفضلأبوصنفهاالتيالعقيدةوعلىقال:

فيصنفهالذيالكتابفي
(1)أحمدعقيدةذكرلماأحمد"مناقب"

قال:

كلابابنقوللأصلمخالفونفإنهموغيرهمابطةوابنحامدابنوأما

لحسناكأبيأصحابهوأئمةوالأشعريقال:
(2)

اللهعبدوأبيالطبري،

محمد
(3)

إثباتعلىمتفقون)4(،بكرأبيوالقاضيمجاهد،بن

واليدين،والوجهكالاستواءالقرآنفيذكرتالتيلخبريةاالصفات

(5)ذلكفيللأشعريوليستأويلها،وإبطال
يذكرولمأصلا،قولان

ذلك،فيقولانلأتباعهولكنقولين؟ذلكفيالأشعريعنأحد

فيأولهاقولان:تأويلهافيلجوينياليالمعاولأبي
ورجعالإرشاد"،"

فيالتأويلعن
"النظاميةالرسالة"

علىالسلفجماعونقل!وحرمه،

."عفيدتهيذكرأنأرادلقااالتحارض:درءفي(1)

وهو"،لحسينا"ظ(:)ب،في(2)
خطا.

ظ(.)ب،فيلي@(3)

ني.قلاالبايعني:(4)

")ت(:فيلي@(5)

قولان،."بدللا"قو"ة)ع(فيووقع"،ذلكفي
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جائزولابواجبليسوأنهتحريمه،

الإمامقول
(2)

6قأظ/الأشعريإسماعيلبنعليالحسنأبي ب(7

لأشعرية:االطائفةإمام

"الإبانةو"كالموجز""كتبهمنعليهوقفنافيماكلامهنذكر

بنالقاسمأبولحافظالهانتصازاالناسأعظمعنهنقلهوما"المقالاتو"

"سماهالذيالكتابفيعساكر
أبيإلىنسبفيماالمفتريكذبتبيين

."الأشعريلحسنا

:"الديانةأصولفيالإبانة"كتابفيقولهذكر

المذهبمستصوبلحسناأبوكانإذاسساكر:بنالقاسمأبوقال

يوافقهلانتقاد،والمعرفةواالعلمأهلعند
(3)

أكابرإليهيذهبماأكثرفي

نحكيأنبدفلاوالعناد=لجهلاأهلغيرمعتقدهفييقدحلاالعباد،
تركامنهننقصأوفيهنزيدأنونجتنببالأمانة،وجههعلىمعتقدهعنه

7قأب/حالهحقيقةليعلمللخيانة؟ أصولفيعقيدتهصحةفيب(4

فاسمعالديانة،
قال:فإنه:"بالإبانة"سماهالذيكتابهأولفيذكرهما

ا-81(.2/6)والنقلالعقلتعارضدرءانظر:(1)

ظ(.)ب،من(2)

."موافقه@)ت(:في(3)
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المتفردالماجد،العزيزالواحد،لاحدادلهلحمدا
(1)

المتمجدبالتوحيد،

هووند@ل،ولامثللهولي@العيد،صفاتتبلغهلاالذيبالتمجيد"

عنوتقذسوالأبناء،الصاحبةاتخاذعنجللمعيد...االمبدئ

يزللمالأمثال،فيهيضربحدولاتنال،عزةلهفليسالنساء،ملامسة

أولابصفاته
(2)

ونفذتعلمه،الأشياءسبقخبيرا،لماعايزالولاقديرا،

صروفسوالفيغيرهولمالأمور،خفياتعنهتعزبفلمإرادته؟فيها

مسهولاتعب،ولاكلالخلقمماشيءخلقفييلحقهولمالدهور،

وقهرهابمشيئته،ودبرهابقدرته،الأشياءخلقنصب،ولالغوب

ربوبيتهلعظمواستكانلمتكبرون،العظمتهفذلبعزته،وذللهابجبروته،

لهوذلتالممترون،علمهفيالرسوخدونوانقطعالمتعظمون،

فطنملكوتهفيوحارتالرقاب،
(3)

بكلمتهوقامتلألباب،اذوي

@الرواسيلجالاوثبتتلمهاد،الأرضاواستقرتالسبع،السموات

جوفيوساراللواقح،الرياحوجرت
علىوقامتالسحاب،السماء

يخضعقاهرإلهوهوالبحار،حدودها
ويخشعلمتعززون،اله

له

ويدينالمترفعون،
(4)

نفسه،حمدكمانحمدهلمون،العالهوكرهاطوغا

لمنفرد".ا")ب(:في(1)

الإبانة.فيليست(2)

نظر،.)ع(:9وفيفطر،،ت(:!)1،في(3)

")ب(:في(4)

وتطيع،.
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استعانةونستعينهومستحقه،...أهلههووكما
وأقرأمره،إليهفوضمن

معترفبذنبه،مقزاستغفارونستغفرهإليه،إلامنهمنجاولاملجألاأنه

بوحدانيته،إقرارالهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنونشهدبخطيئته،

السرائر،عليهوتنطويالضمائر،تبطنهبمالمالعاوأنهلربوبيته،خلاصا@

تجنوماالنفوس،تخفيهوما
(1)

6قأظ/البحار تواريوماأ(،8
شيءوكلتزداد،ومالأرحاماتغيضوما)2(،لأسوارا

بمقدارعنده

وسنةاللهلكتابالمعتزلةمخالفةفيهابينطويلةخطبةوساق

فيها:قالأنإلىالصحابة،جماع@وسلموآلهعليهاللهصلىرسوله

7قأ@/وجهدلهيكونأنودافعوا أ(2
ألجظذورتكوضه)ويقىقوله:مع

ظقتلما@قوله:معيدانللهيكونأنوأنكروا7(،2الرحص/أ@ووالإكرا@

1أص/"@ه.لدئ عيناندثهيكونأنوأنكروا7،5
(4)

)تجرىقوله:مع

مااونفو9،،3أطه/عينى@عك)ولصنعوقوله:1،4القمر/أبأغننا*@
روي

سماءإلىينزلاللهإن"قوله:منوسلموالهعليهاللهصلىعنه

ع(.ت،)أ،في(1)
"

"،تجري
")ب(.وفي

تجر،.

ديولأ،ا@لأسرا"نةلإباافيو(2)
خطأ.وهوار"لأسرا"ب(.ت،)أن،

1)ص/المفتريكذبوتبيين6(،)ص/الإبانةانظر:(3) 5،21 53).

(4)
لهيكونأن")ب(:@ي

"،عين
"،عينانلهيكونأن")ظ(.وفي

أن)ع(:إوفي

عينا".لهيكون
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"الدنيا...

وبهبابا،بابالىتعااللهشاءإنذلكذاكروأناإلخ.

والتسديد.التوفيقومنهوالتأييدلمعونةا

لجهميةواوالقدريةلمعتزلةاقولأنكرتمقدقائل:قالفإن

تقولون،بهالذيقولكمفعرفونالمرجئة،واوالرافضةلحروريةوا

تدينون.بهاالتيوديانتكم

بكتابالتمسكندين:بهاالتيوديانتنانقول،بهالذيقولناله:قيل

والتابعينالصحابةعنرويوماوسلم،والهعليهاللهصلىنبيهوسنةالله

حنبلبنأحمدعليهكانوبمامعتصمون،بذلكونحنلحديث،اوأئمة

خالفهولمنقائلون،مثوبتهوأجزلدرجتهورفعوجههاللهنضر

لمجانبون
بهاللهأبانالذيالكامل،والرئيسالفاضلالإماملأنه"(2)

المبتدعينبدعبهوقمعالمنهاج،بهوأوضحالضلال،ظهورعندلحقا

وكبيرمقدمإماممنعليهاللهفرحمةالثاكين،وشكالزائغينوزيغ

جميعوعلىمفهم،
المسلمين.أئمة

منجاءوماورسله،وكتبهوملائكتهبالثهنقرأناقولنا:وجملة
عند

مننردلاوسلم،وآلهعليهاللهصلىاللهرسولعنالثقاترواهوماالله،

شيئا.ذلك

2)ص/يجهتخرتقدم(1) 27).

ب،)1،في(2)
)ع(وزادلفون،مخالفهخاولمن"ةع(ت،

بعدقوله،"
لفهخا"
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لمغيره،إلهلاصمدأحدفردواحد،إلهلىوتعاسبحانهاللهوأن

ورسوله.عبدهمحمداوأنولدا،ولاصاحبةيتخذ

لااتيةوالساعةحق،والنارحقلجنةاوأن
يبعثاللهوأنفيها،ريب

القبور.فيمن

علىانعرشلرخمقلالى:تعاقالكماعرشهعلىمستولىتعااللهوأن

ه،.أطه/آشتوى@

والإكرا@(الجنلذورتكوقه)ويقنتعالى:قالكماوجهالهوأن

.(27حمن/لراأ

وكما(64المائدة/1@مئسوطتانيداه)بللى:تعاقالكمايدينلهوأن

5،.7أص/@يدئضلقت)لماتعالى:قال

.(14القمر/أبأغيننا@)تجرىلى:تعاقالكماكيف،بلاعينينلهوأن

ضالا.كانغيرهاللهاسمأنزعممنوأن

1النساء/أبعتمهء@و)أنزلهلى:تعاقالكماعلمادلهوأن وكما6(،6

1،.1أناطر/إلابعقهء@تفحولاأنثئمنتخمل)ومالى:تعاقال
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قوةل@هونثبت
(1)

ب(7هقأب/أدتهأتيررأ)أولزلى:تعاقالكما

1أنصلت/@تؤةمئهئمأشذهوظقهخئذىا 15.

لجهميةواالمعتزلةنفتهكماذلكننفيولاوالبصر،السمعللهو@مبت

الخووا
رخ@.

قدوإلاشيئايخلقلموأنهمخلوق،غيراللهكلامالقرانإنونقول:

ئقولأنأ@دنهآإفى:قؤلا@رإثمالى:تعاقالكمافيكون،كنله:قال

@في@نبهنله
(2)

1قظ/@ 4النحل/أ(68

أنوالله،شاءماإلاوشيرخيرمنشيءالأرضفييكونلاوأنه

أنقبلشيئايفعلأنيستطيعلااحداوأنالله،بمشيئةتكونالأشياء

وأنهالله،علممنالخروجعلىنقدرولاالله،عنيستغنيولاالله،يفعله

قالكما)3(،لهمقدورةدلهمخلوقةالعبادأعمالوأنالله،إلاخالقلا

يقدرونلاالعبادوأن6،،9الصافات/أ@ظقكؤوما@قملون)وآدلهلى:تعا

@اللهغترخلتيمق)هللى:تعاقالكمايخلقون،وهمشيئايخلقواأن

ب،)أ،فيووقعمط(،)ع،من(1)
)ظ(نايسحوعفق"قدرة"ظ(:ت،

@ي
لحا.شيةا

."ةقو"لعلهله:بقو

مط(.)ع،منالايةهذهسقطت(2)

)ب(.منسفط(3)
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0(،2النحل/أ@يخلقوتوهئمشئايخلقون)لالى:تعاقالوكما3،،أفاطر/

قالو7(،1النحل/أالآية@ئحثى...لايخلقكمن)أفمنلى:تعاقالوكما

آلسئؤتخلقؤاأم@اتخلقوتهمأتمغيريثئءمنظقوأ)أتملى:تعا

كثير.اللهكتابفيوهذا6(،3،53الطور/أوالأزضى@

إليهمونظربهمولطفلطاعته،المؤمنينوفقاللهوأن
(1)

بهميلطفولميهدهمولمالكافرينوأضلوهداهم.وأصلحهم

لطفولووالطغيان،الزيغأهلزعمكمابالإيمان،
وأصلحبهم

لكانوا
(2)

)منلى:تعاقالكمامهتدين،لكانواهداهمولولحين،صا

1الأعراف/1@الحشرونهمفأؤل@كيضللومن2أتمقتدفهوأللهيهد 7،)8

مؤمنين،يكونواحتىبهمويلطفالكافرينيصلحأنيقدراللهوأن

قلوبهم.علىوطبعلهمخذوأنهعلم،كماكافرينيكونواأنأرادولكنه

وقدره،اللهبقضاءنؤمنوأناوقدره،اللهبقضاءوالشرالخيروأن

وماليخطئنا،يكنلمأصابناماأنونعلمومره،وحلوهوشرهخيره

شاءماإلاضراولانفعا(3)لأنفسنانملكلاوأناليصيبنا،يكنلمأخطأنا

إليه.وقتكلفيوالفقرالحاجةونثبتالله،إلىأمورنانلجئوأناالله،

الشخ:جميعفي(1)
"

منوالمئبت"،لهم
."الإبانة"

الشخ.جميعفي(2)
منلمئبتوابعده،ماوكذلككانوا""

الإبانة،."

"،أنفسهميملكونلاالعبادوأن"الإبانة:في(3)
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القرآنبخلققالمنن@مخلوق،غيراللهكلامالقرآنإنونقول:

كان
ا.فزكا(1)

البدر،ليلةالقمريرىكماالقيامةيومبالأبصاريرىاللهبأنوندين

عليهاللهصلىاللهرسولعنالرواياتبهجاءتكماالمؤمنونويراه

7قأب/وسلم،وآله عنهلمؤمنوناراهإذاالكافرينإنونقول:أ،6

لمحبوبرد@ئؤبذزتجهمعنإنههم)كرلى:تعاقالكمامحجوبون،

فيالرؤيةوجلعزاللهسألالسلامعليهموسىوإن5(،1المطففين/1

موسىبذلكفأعلم)2(،دكافجعلهللجبلتجلىاللهوإنالدنيا،
لاأنه

الدنيا.فييراه

أحدانكفرلاأنونرى
والسرقةكالزنايرتكبهبذنبالقبلةأهلمن

كافرون،بذلكأنهموزعموالخوارج،ابذلكدانتكمالخمر،اوشرب

كافرا؟كانلهامستحلاأشبههاوماالكبائرمنكبيرةعملمنإنونقول:

لتحريمها.معتقدغيركانإذا

منأوسعلإسلاماإنونقول:
إيمانا.إسلامكلوليسلإيمان،ا

منإصبعينبينالقلوبوأنالقلوب،يقلبلىتعااللهبأنوندين

كماإصبع،علىلأرضينواإصبع،علىاتالسمويضعوأنهأصابعه،

سقط(1)
)ع(.من

موسىوخز"زيادة:)مط(في(2)
صعفاا.
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لابأنوندين)1(،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنالروايةجاءت

أحداننزل
1قأظ/ناراولاجنةبالإيمانالمتمسكينالموحدينمن 9(؟6

ونرجولجنة،باوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللهشهدمنإلا

ونقول:معذبين،النارأهلمنيكونواأنعليهمونخافللمذنبين،لجنةا

عليهاللهصلىمحمدبشفاعةامتحشوابعدماقوماالنارمنيخرجاللهإن

وسلم..وآله

والصراطحق،لميؤانوالحوضاإنونقول:القبر،بعذابونؤمن

بالموقف،العباديوقفال@هن@حق،الموتبعدوالبعثحق،

لمؤمنين.اويحاسب

الصحيحةبالرواياتونسلموينقص،يزيدوعمل،قوللإيماناوإن

عدلالثقاترواهاالتيوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولعنذلكفي

وسلم.وا-لهعليهاللهصلىاللهرسوللىالرواية!تنتهيحتىعدلعن

عليهاللهصلىنبيهلصحبةاللهاختارهمالذينالسلفبحبوندين

أونتولاهمعليهم،اللهأثنىبماعليهمونثنيوسلم،وآله
جمعين

،)1(

وإنبكر،أبووسلموآلهعليهاللهصلىأدلهرسولبعدالإمامإنونقول:

كماللإمامةلمسلموناوقدمهلمرتديناعلىوأظهرهالدينبهأعزالله

2)ص/جعورا)6872(،ومسلم)3426(،ريلبحاالظر:ا(1) 44).

من(2)
لإبانة.ا
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الخطاببنعمرثمللصلاة،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولقدمه

رضي
ظلماقاتلوهقتلهوجهه،اللهنضرعفانبنعثمانثمعنه،الله

رضيطالبأبيبنعليثموعدوانا،
رسولبعدالأئمةفهؤلاءعنه،الله

7قأب/وسلموالهعليهاللهصلىالله ونشهدالنبوة،خلافةخلافتهمب(6

بها،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسوللهمشهدالذينلجنة،باللعشرة

عماونكفوسلم،والهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابسائرلىونتو

راشدونالأربعةالأئمةأناللهوندينبينهم،شجر
(1)

لافضلاء،مهديون

غيرهم.الفضلفييوازيهم

بجميعونصدق
رواهاالتيلرواياتا(2)

(3)
ولالنزمنالنقلأهل

منهلسائل؟صنهليقول:تعالىالربوأنالدنيا،سماءإلى

الزيغأهلقالهلماخلافاوأثبتوه،نقلوهوسائر@ماستغفر؟،@

والتضليل

اللهصلىاللهرسولوسنةاللهكتابعلىفيهاختلفنافيماونعول

فيكانوماالمسلمينجماع@وسلموآلهعليه
دينفينبتدعولامعناه،

نعلم.لاماال@هعلىنقولولابها،اللهيأذنلمبدعةالله

راشدون،.لأربعةالأئمةاآناللهوندين")ت(:منسقط(1)

ع(:ت،)أ،في(2)
"

جميع،.

يئبتها،.الإبانةافي(3)

."والتعطيل")مط(:في(4)

4 4



اللهإنونقول:
رئك)وجاتعالى:قالكماالقيامة،يوميجيء

كماشاء،كيفعبادهمنيقرباللهن@2،،2الفجر/أصحفا@صحفاوالملك

لى:تعاقالوكما6(،1أق/اتررلد@قيمقإتهأقرب)ونحقلى:تعاقال

.(89،النجم/أ@أؤأذفئقؤستنقابنف@@فئدذرنا@)

والأعيادلجمعةانصليأندينناومن
وفاجر،بركلخلف(1)

سائروكذلك
(2)

اللهعبدعنرويكمالجماعات،واالصلوات
عمر:بن

الحجاجخلفيصليكانأنه

أسنة(الخفينعلىالمسحوأن
(4)

لمنخلافاوالسفرلحضرافي

ذلك.أنكر

ونرى
بإمامتهم،والإقراربالصلاح،المسلمينلأئمةالدعاء(5)

سقط
)ت(.من

إلىالشخجميعفيالكلمةهذهتحزفت

اللهعبدبنسالمقولوفيهالحجقصةفي)0851(،صحيحهفيالبخاريأخرجه

فاقصراليوم،السنةتصيبأنتريدكنتإنأبيه-بحضرةللحجاج-عمرابن

ففالعرفة-يومبالصلاةفهخر:(1579)روايةفيوالوقوف-وعخللخطبة،ا

صدق.عمر:ابن

)ع(:فيوجاءالإبانة،منزيادة
والسفر@.لحضرافيالخفينعلىنمسحوأن"

سفط
ظ(.)ب،من
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إذاعليهم؟لخروجارأىمنوتضليل
(1)

الاستقامة،تركمنهمظهر

الفتنة.فيالقتالوترك)2(،بالسيفعليهملخروجابتركوندين

اللهصلىاللهرسولعنالروايةبهجاءتكماالدجال،بخروجونقر

وسلم.وآلهعليه

ومساءلتهماونكير،ومنكرالقبر،بعذابونؤمن
(3)

للمدفونين

6قأظ/ قبورهم.فيب(9

لمعراج.ابحديثونصاق

وأنقر(المنام،فيالرؤيامنكثيراونصحح
تفسيرا.لذلكأن(4)

ونؤمنلهم،والدعاءالمؤمنين،المسلمينموتىعنالصدقةونرى

بذلك.ينفعهماللهبأن

كائنالسحروأن)5(،سحرةالدنيافيبأنونصدق
(6)

فيموجود

الدنيا.

سقط(1)
عليهمالخروجبتردوندينالاستقامة،تركمنهمظهرإذا"قوله:)ب(من

."بالشف

)ظ(،من(2)

."ومساءلتهمت(:ا)1،في(3)

منزيادة(4)
لإبانة.ا

في(5)
"لإبانةا

سحر
ا،.وسخزة

سقط(6)
)ع(.من
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منعلىبالصلاةوندين
مؤمنهمالقبلةأهلمنمات

(1)

وفاجرهم

ومو
رثتهما

مخلوقتان.والنارلجنةاأنونقر

منوأن
قتلأومات

(3)
قتل.أوماتفبأجله

"77قأب/حلالاعبادهيرزقهاوجلعزاللهقبلمنالأرزاقوأن

وحر
فا.ا

لقولخلافا)4(؟ويتخبطهويشككهللإنسانيوسوسالشيطانوأن

المعتزلة
(5)

لاألربرايآ@لونئذيىلاوجل:عزاللهقالكمالجهمية،وا

2البترة/@@اقصت@منلشتطنأيتخخطهألؤممىيقومكمالايقومون! وكما5،،7

صدورفيوشوسلذىا@الحئاسشزاتوشواس)منلى:تعاقال

كتآلثاسى@
4-6،.الاس/1@فاسوالجنها

عليهم.يظهرهاباياتاللهيخصهمأنيجوزلحينالصاإنونقول:

اللهإنالمشركين:أطفالفيوقولنا
ئمالآخرة،فينارالهميؤجج

في(1)
لأبرهملإبانةا

"

اكذ(2)
لي

)ع(.فيوظ(ت،ب،)1،
"

ومو
."رثهمونوا")مط(:فيو"،رئتهما

سقط(3)
."قتلأو"ظ(:)ب،من

ظ،ت،)أ،في(4)
ع،

الإبانة.منلمثبتوا"،ويخطئه")ب(:وفي"،ويخمطه"مط(:

."للمعتزلةخلافا")ب(.في(5)
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بذلك.الروايةجاءتكمااقتحموهالهم:يقول

ماوإلىعاملون،العبادمايعلملىتعاال@هبانوندين
صائرون،هم

يكون.كانكيفكانلوأنيكونلاومايكون،وماكانوما

المسلمين.ونصيحةالأئمةوبطاعة

وسنحتجالأهواء،أهلمجانبةوبدعة،لىداعية!كلمفارقةونرى

بقيوماقولنا،منذكرناهلما
وشيئابابا،بابانذكرهلمممامنه

شيئا
(1)"

قالإن)4(،الاستواءبابقال:أنإلىالأبوابذكرثم:(3)قلت

قالكماعرشه،علىمستواللهإنله:قيلالاستواء؟فيتقولونماقائل:

يفحعد@إلهلى:تعاوقال5،،أطه/@اشتوئانعرشعلىلرخمقلاتعالى:

@يرفعه،الضئلعلعملوألطيبئكلا
(5)

)بلتعالى:وتال0(،1أناطر/

)يهئنفرعون...عنحكايةلىتعاوقالالنساء/85،،أ@إلةأدئهرفعه

إلهإكفأطلعالسنؤتأستبب@الاشببأئبغلعلىصرصالىابن

سقط(1)
شيئاشيئا".")مط(:من

1)ص/لإبانةاانظر:(2) 72 1)ص/لمفنرياكذبوتبيين0(،9 57-1 63).

القيم.ابنهو(3)
."العرشعلىالاستواءذكرلاب.":(85)ص/الإبانةفي(4)

مط(.)ع،من@برلحه/الفخلعلعصلو...)لى:نعافوله(5)
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كذ@7،،3أغانر/63،@ونحذب@لأظل!وإفموسى
إنقوله:فيموسى

السموات.فوفالله

الأزض(بكمئحسفأنالتصآءفىقن@وءأمننموجل:عزاللهوقال

السمواتأفوقالعرشكانفلماالعرش،فوقهافالسموات6(،1الملك/1

لأنه7(،1ةالملك@وأالشص!فىش)ءآمنغقال:
فوق!الذيالعرشعلىمستي

(1)
)2(،أالسمواتأعلىأفالعرشسماء؟فهوعلاماكلوكانالسموات،

نما@السموات...جميعيعني:التمماء@فىضن)ءأمنمقال:إذاوليس

فقال:السمواتذكرأنهترىألاالسموات؟أعلىهوالذيالعرش،أراد:

ورأيناجميغا،يملؤهنأنهيردولم6،،1أصح/لؤرا@فبهتاتقمر)وجحل

لىتعااللهلأنالسماء؟نحودعواإذاأيديهميرفعونجميعالمسلمينا

هوالذيالعرشعلىمستو
(3)

علىلىتعااللهأنفلولاالسموات،فوق

العرش.نحوأيديهميرفعوالمالعرش

ومنقال:ثم
يقولون:لىتعااللهإلىرغبواهمإذاالإسلامأهلدعاء

بسغ.احتجبوالذيلاحلفهم:ومن.(@77قأب/العرشساكنيا

ما(1)
سفطتولعلهاالإبانة،منالمعكوفتي@بين

لاننفالالنساخاوالمؤلفمن

النظر.

ما(2)
الإبانة.منالمعكوفتينبين

ظ(.)ب،فيلي@(3)
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معنىإنلحرورية:والجهميةواالمعتزلةمنقائلونقالوقد(17ق.أظ/

يكونأنوجحدوامكان،كلفياللهوإنوقهر،وملكلىاستواستوى:

القدرة.إلىالاستواءفيوذهبوالحق،اأهلقالكماعرشهعلىالله

لأنالسابعة؟والأرضالعرشبينفرقلاكانقالوا"كماكانفلو

شيءوالأرضشيء،كلعلىقادرالله
وعلىعليهاقادرفالله)1(،

أنلجازالاسيلاء؟بمعنىالعرشعلىمستوياكانفلولحشوش،ا

إنهيقال:
(2)

أحدعنديجزولمكلها،الأشياءعلىمستو
المسلمينمن

اءالاستويكونأنفبطلوالأخلية،لحشوشاعلىمستوإنهيقال:أن

الاستيلاء"العرشعلى
(3)

لاولووالعقل،والسنةالكتابمنالمسألةهذهعلىالأدلةبسطثم

بألفاظها.لسقناهاالإطالةخشية

ليالأما"كتابفيالأشعريوقال
زعمتالأماكن:فيالقولباب"

النجارية
والتدبير.الصنعمعنىعلىمكان،بكلاللهأن(4)

من(1)
لإبانة.ا

بعده.ماوكذلك"،اللهإن)مط(:إفي(2)

9-85)ص/نةلإباانظر:ا(3)

عنالإيماناسميزولولاينقص،ولايزيدلإيماناأنتزعملمرجئة،افرقمن(4)

1/2)الإسلاميينمقالاتانظر:بالكفر.إلاالمؤمن محمدط.6(،1
محيي

لحميد.اعبدالدين
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ذلك:فيالصفاتأصحابواختلف

اللهعبدمحمدأبوفقال
وهومكان،فيلايزللماللهإنكلاب:بن

مكان.فيلااليوم

كماعليه،عاليأنهبمعنى:عرشهعلىمستوإنهمنهم:اخرونوقال

لى:تعاوقال8،،1الأنعام/أعبادشء@فؤقاتقاهر)وهولى:تعاقال

العرشعلىبأنهنفسهفامتدح1،5أطه/آشتوى@اتعرشعلىلرخمق@

خلققبلرفيعا،عاليايزللمأنهوعلمناعليه،علاأنهبمعنى:استوى

وبحمده.سبحانهعليهعالهوالذيالعرش،خلقوقبلالأشياء،

فيالكبيركتابهفيكلامهذكر
هذاجمةترذكروقد"،الصفاتإئبات"

(1)العمد"سماهالذيكتابهفيالكتاب

كبيراكتاباوألفنافقال:"الرؤيةفي

فيلناالمخالفينوالجهميةالمعتزلةأصنافعلىتكلمناالصفات،في

لهذيلاأبيوعلىصفاته،وسائروقدرتهلىتعااللهعلمنفيهم
(1)

ومعمر
الو@إثباتفيالصفاتفنونمنكثيرةفنونوفي)4(،والنظام)3(،

(1)
ع،)ب،دي

للذهبيلعلوواظ(،ت،)أ،منلمثبتوا"،لعمدةاالممط(.

(1254/2).

فيتولهذيلية.افرقةورئ@المع@زلة،سيوخمنالعلاف،هو(2)
2سنة 2 6@.

2سنةتوفيالمعتزلة،منالمعقرتةفرقةرئيسهو(3) 2 0
@.

شيوغوبعضالسنة،أهلبعضكفرهالمعترلة،صالنطاميةفرقةرئيىهو(4)

2سنةتوفيلحثائي،واكالعلآفالمعتزلة 3 1@.
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7قأب/استواءإثباتوفيواليدين، ثمالعرش،علىسبحانهالربأ(8

مضمونهساق
"

العزةذيدئهلحمداقال::"المقالاتجمل"كتا@فيكلامهذكر

صوعمخصماعلىأحمدهوالنوال،لجودواوالإفضال،
نعمه،

بعد:أمارسله،خاتمعلىالصلاةوأسألهفرائضه،أداءعلىوأستعينه

المذاهصمعرفةمنبينهاوالتمييزالدياناتمعرفةأرادلمنبدلافإنه

المقالات،ذكرمنيحكونماحكايةفيالناسورأيتوالمقالات،

ويصنفون
(2)

وغالطيحكيه،فيمامقصربينصوالديانات،النحلفي

بينومنمخالفيه،قولمنيذكرهفيما
فيللكذبمتعمد

إذالحكايةا

يرويهلماروايتهفيللتقصيتاركبينومنيخالفه،منعلىالتشنيعأراد

يظنمامخالفيهقولإلىيضيفمنبينومنالمختلفين،اختلاتمن

ولا)3(،الربانيينسبيلهذاوليسبه.تلزمهملحجةاأنب(7ق.أظ/

منرأيتمافحدانيالمميزين،الفطناءسبيل
ذلك

(4)
شرحعلى

ما

1)ص/عساكرلابنلمفترياكذبتيي@انظر.(1) 2/1)للدهيوالعلو9(،2 2 54).

سقط(2)
ع(:ط،ت،)أ،فيووقع)@(،من

"،ويصفون"
فيوهي

لحيدريةاالنسخة

منلمئبتوا"،ويصنعون"ط(.@)وفيلات،للمقا
ط..(1)ص/لاتلمقاا

ريتر.هلموت

ع(.ت،)أ،في(3)
."ناتلدياا"

هناإلىالفطناء"سبيلولا"قوله.منسقط(4)
)ع(.من
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والإكثار،الإطالةوتركذلك،واختصارلاتلمقااأمرمنشرحهألتمس

بشرحمبتدئوأنا
الناصمذاهبحكايةوساقوقوته.اللهبعونذلك(1)

السنة:وأهللحديثاأصحابقولجملةحكايةهذهقال:أنلىإ

وكتبهوملائكتهباللهالإقراروالسنة:لحديثاأهلعليهماجملة

منجاءوماورسله،
اللهصلىاللهرسولعنالثقاترواهوماالله،عند

منيردونلاوسلم،والهعليه
وأنشيئا،ذلك

دفرأحدواحد،إلهالله(2)

عبدهمحمذاوأنولذا،ولاصاحبةيتخذلمغيره،إلهلاصمد،

سورو
له.

لااتيةالساعةوأنحق،والنارحقلجنةاوأن
اللهوأنفيها،ريب

القبور.فيمنيبعث

آشترى@علىاثعرشلاالرخمقلى:تعاتالكماعرشه،علىاللهوأن

أطه/51.

أص/57(،@يدئظقت)لصالى:تعاقالكماكيف،بلايدينلهوأن

4،.6المائدة/1@مبسوطانيداه)قيلى:تعاقالوكما

.(1الفمر/،أبأغيننا@)تجرىلى:تعاقالكماكيف،بلاعينينلهوأن

ت،)أ،في(1)

"لات:لمقاوامط(ع،

شرح،.
المقالات.من(2)
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@والإكراساتجئلذورتكوجه)وتقىلى:تعاقالكماوجهالهوأن

7،.2حمن/لرا1

قفالوفيوالكلاممخلوق،غيراللهكلامالقرآنوأنقال:أنلىإ

7قأب/قالمنواللفظ: عندهم،مبتدعفهوبالوقفأوباللفظب(8
لا

مخلوق.غيريقال:ولامخلوق،بالقراناللفظيقال:

ليلةالقمريرىكماالقيامة،يومبالأبصاريرىال@هإنويقولون:

محجوبون...،اللهعنلأنهمالكافرون؟يراهولاالمؤمنون،يراهالبدر،

دكا،فجعلهللجبلتجلىاللهوأنالدنيا،فيالرؤيةاللهسألموسىوأن

قولهمبقيةساقثم)1(،الدنيافييرىلااللهأنبذلكفأعلمه

ليسلحديث:اأصحابالسنةأهلوقالالكتاب:هذافيوقال

علىلرخمن@لى:تعاقالكماالعرش،علىوأنهالاشياء،يثبهولابجسم،

نتقدمولا5،أطه/آشتوى@أنعرش
(3)

نقول:بلالقول،فياللهيديبين

كيف.بلااستوى

5،.3الور/أ@لازضؤنورالشئؤت)ألتهلى:تعاقالكمانوروأنه

)ت(.منسقطهناإلى"تجلى...اللهوأن"قوله:من(1)

1/3)الإسلاينمقالاتانظر:(2) 45-3 ط.7(،4
لحميد.اعدالدينمحي

لأيتقذم!.ع(.ت،)أ،في(3)
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ؤآلإكرا@(أتجئلذورتكوضه)ويقىلى:تعاقالكماوجهالهوأن

7،.2حمن/لراأ

.(75أص/@ويدئظقتلما@لى:تعاقالكمايدينلهوأن

.(14القمر/أبأغننا@)تجرىلى:تعاقالكماعينينلهوأن

رئبن)وجمآتعالى:قالكماوملائكته،هوالقيامةيوميجيءوأنه

2،.2الفجر/أصحفا@صفاوألملك

إلاشيئايقولواولمالحديث،فيجاءكماالدنياسماءإلىينزلوأنه

عليهاللهصلىاللهرسولعنالروايةبهجاءتأوالكتابفيوجدوهما

وسلم.لهوا

:(1)بمعنىعرشهعلى(17اقأظ/استوىاللهإنالمعتزلة:قالت

كلامهنصهذالى.استو
(2)

وجل:عزاللهقولفيلمعتزلةاوقالتأيضا:الكتابهذافيوقال

يعني:(5طه/أآشتوى@انعرشعلى@الرخمق
ليداوتأولتقال:لى،ستوا

1دقمر/بأعيننا@11)تحرىوقوله:لنعمة،ابمعنى: وأماقال:بعلمنا...،أي:1،4

")ظ(.في(1)

يعني

2)ص/المفالاتفي(2) هلموت.ط.1(،1
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اللهوجهلهذيل:اأبووهوبعضهمقالقولين.فيهقالتلمعتزلةافإنالوجه،

هو
ويبقىأي:7،،2الرحمن/أ@رئكوجه)ويتئقوله:معنىغيره:وقالالله،

)1(،ربك
يثبتيكونأنغيرمن

(2)
ذلكيقالولاالله،هوإنهيقالوجها،

"فيه

عنبالاستيلاءالاستواءتأويلحكىإنما
(4)

لةالمعتز

قالوكذلكالسنة،أهلقولخلافوأنهبخلافهوصرحلجهمية،وا

محيي
فيالبغويمسعودبنالحسينالسنة

(5)"تفسيره"
لأبيتابغا

لى.تعااللهرحمهالأشعريالحسن

الأشعري:الباقلانيالطيببنبكرأبيالقاضيفول

قالفإن"كتبه-:أشهرمنوهو-"الدينأصولفيالتمهيد"كتابفيقال

علىمستوهوبلالله،معاذقيل:مكان؟كلفياللهإنتقولون:فهلقائل:

علىاتعرشلرخمق@وجل:عزفقالكتابه،فيأخبركما17،9قأب/عرشه

ألقئهلحلعملولطيباالكليصعديى@لى:تعاوقال5،،أطه/أستوى@

سقط(1)
."ربكويبقىآي:"ظ(:)ب،من

لى.أولمئبتوا"،ثبت")ب(:في(2)

2)ص/لاتلمفااانظر:(3) هلموت.ط.8(،1

وهرعلى،،")ب(؟في(4)
خطا.

3/2)التنزيللممعا(5) 35).
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ألأزض(بكمتحسفأنالشما،فىقن)ءامنموقال:0،،1أفاطر/@يرفعه،

!(1)فمهوفيالإنسانجوففيلكانمكانكلفيكانولو6،،1الملك/1

(2)اللهلىتعاذكرها،عنيرغبالتيالمواضعوفيلحشوشاوفي
عن

مامنهاخلقإذاالأمكنةبزيادةيزيدأنلوجبمكانكلفيكانولوذلك،

بنقصانهاوينقصخلقه،يكنلم
(3)

منهابطلإذا
ولصحكان،ما(4)

أن(5)

شمائلنا!وعنأيمانناوعنظهورنا،وراءلى@الأرض،نحوإليهيرغب

"(6)قائلهوتخطثةخلافهعلىالمسلمونأجمعقدوهذا

(@وفىايآرض!الها@أةالذىفى)وهولى:تعاقولهفيقالثم

@السماء،أهلعندإلهأنهلمراد:ا8،4الزحرف/أ
كماالأرض،أهلعندله

وليس)8(،أهلهماعندأي:المصرين.فيمطاعنبيلفلانالعرب:تقول

مخه")ط(:في(1)

أ(.)ت،فيلبس(2)

بنقصها".")ب(:في(3)

سقط(4)
)ب(.من

(5)
خطا.وهو"،ضخاوا")ب(:@ي

قانله،.ونخطئة"بدل"وتخطئته"ب(:)ظ،في(6)

2)ص/نيللباقلاالتمهيدانظر:(7) درءفيتيميةابنلإسلاماشيخونقله0(،6

6/2)والنقلالعقلتعارض 0،60 والذهبي9(،5/9)الفتاوىمجموعو2(،7

2/1)العلوفي 2 9،81 2 .(518)رقم(99

")ظ(:في(8)

أهلها@.عدالمصرفي
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)إتلى:تعاوقولهموجودةاقوالعرلحجازبالمذكوراذاتيعنون

أل@ه
لحفظبايعنيالحل/821،،أ@ئحسنوتهمؤاتذيناتقوأأثذينح

ذاتهأنيردولموالتأييد،والنصر
معهم

@ساثنىلى:تعاوقولهلى،تعا

وقولهالتأويل،هذاعلىمحمول6،،4أطه/@وأرهاستمعممآ

يعنيالمحادلة/7،،م@1رابعهرهوالآثلل!تجرىمن)مايحوتتعالى:

كمايستعملإنماوهذاونجواهم،سرهممنخفيوبمابهم،لمعاأنه

بالبرديناللهإنهذأ:علىقياسايقالأنيجوزلافلذلكالقران،بهورد

@ودمشق،السلاممدينة
نه

معوإنهلحمار،واالثورمع
الفساق

ومعوالمجان،
قوله:علىقياشاحلوان؟لىب(!7اقأظ/لمصعدينا

أدئه)إن
1النحل/اتقوأ@1ألذينح يكونأنفوجب2،8

(2)
علىالتأويل

هو:العرشعلىاستواثهمعنىيكونأنيجوزولاوصفناه،ا@

قالكماأستيلاؤه،

العراقعلىبشراستوى

اقاهزقادزايزللملىتعاواللهوالقهر،القدرةهو:الاستيلاءلأن

استفتاحيقتضياستتوى@،)ثئموقوله:مقتدزا،عريزا
بعدالوصفهذا

سقط(1)
)ب(.من

التمصيل")ت(:فيووقع"،يكونلأأنع(:)1،منسقط(2)
"

خطأ.وهو
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قالوه.مافبطليكن؟لمأن

ذاتهصفاتليففصلواقاثل:قالفإنباب:قال:ثم
صفاتمن

ذاتهصفاتله:قيلذلك؟لأعرفأفعاله
يزالولايزللمالتيهي

7قأب/صوفامو وهي:بها،بأ9
لإرادةواوالقدرةلعلموالحياةا

والغضبوالعينانواليدانوالوجهوالبقاءوالكلاموالبصروالسمع

فعلهوصفاتوالرضى.
هي:

لإحسانواوالعدلوالرزقلخلقا

كانصفبماوكلوالنشر،لحشرواوالعقابوالثوابوالإنعاموالتفضل

الصفاتفيالكلامساقثملها.فعلهقبلموجوذا

وقال
(2)

رسالتهفيبغدادأهلعنهاسألهالتيللمسائلجواباتهفي

انزعاجكمعرفتقدلأشاعرة:والحنابلةااتفاقفيهابينالتي

منقومأفشاهبماواهتمامكمواستيحاشكم
للسنة،المنتحلينعامة

أبيبمذهبللتخصيصالمظهرينالأئمة،منالصالحالسلفوأتباع
أحمداللهعبد

عليالحسنأبيشيخنامخالفةادعائهممنحنبل،بن

إليهيضيفونهوماالقران،فيلحديثاوأصحابالسنةلأهلالأشعري

من
والنجاريةلخوارجواالمعتزلةمنيقولمنإكفارفييقفكانأنه

نقلهوقدالمطبوع،التمهيدفيالنقلهذابوجدلا(1)
مجمرعفيتبميةابنالإسلامشيخ

لفتاا
وفال"فال.ئمضى"،لرواوالغضبلأقوله:لى!"نةلإباا"كتابمن(5/99)وي

منكثراالتمهيد"9كتابفي
عنديحاضرةالخةليستلكنهذا،

@.

من(2)
السقطبدأهنا

ت،)1،من
مط(.ع،
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كفار.بأنهميقطعولاالقرآن،بخلقلمرجئةوالجهميةوا

فيلسطرهالذيلحسناأبيومذهبمذهبناأنواعلمواقال:أنلىإ

وماالأمةوسلفلجماعةامذهبهولمختصراتواالكباركتبهسائر

الأئمة:منلحونالصاعليهمضى
ذأته،صفاتمنصفةأدلهكلامأنمن

ذلك.فيالحجةوذكرمتكفما،يزللموأنهمخلوق،ولامحدثغير

فيور@ألتهلرسعنويالمصجميعفيقولناوكذلكقال:أنلىإ

واليدين،له،الوجهإثباتمنالروايةبذلكثبتتإذالىتعااللهصفات

رورتكوضه)ويقنلى:تعااللهقالالكتاببهمانطقاللتينوالعينين

القصص/أ@وتجهه،إلأهالأشئء@عؤوقال:7،.2الرحمر/1@والإكراسالجظ

وقال5(،7أص/@وظقت.لدئلما@حدمنعك(ن)مالإبليس:وقال8(،8

7قأظ/ لى:تعاوقال4(،6الماندة/1يشآء@وينفقيهفمئسوطانيداه)بلأ(:2

4(،1الممر/أبأغيننا@)تجرىلى:تعاوقال9،،3أطه/عينى@ص@ك)ولصحنع

واليدين.والعينينالوجهكتابه:نصفيلنفسهفاثبت

الدجال،ذكرلمجرالنبيأنعمرابنروايةمنلحديثافيوروي

بأعور"ليسربكمإن"وقال:أعور،وأنه
1قأب/فأثبت(2) العينين.له8،0

"ظ(:)ب،فيوقع(1)
ولالوجهالكتاب،بهمانطقاللتنواليدينلهالوجهإثباتمن

أثته.ماالصوابولعلاضطراب،وفيهاالكريمإ،القرآنوالعينين

3)ص/يجهتخرنقدم(2) 59).
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فيوهوبالحديث،العلماءعندصحتهفيمختلفغيرحديثوهذا
"

البخاريصحيح

رويفيماوقال:
عنه

من
يمينيديهوكلتا"لمشهورة:الأخبارا

"،)1(

سبحانهأنهع@حيعني
بالأخرى،يأتيمابإحداهماعليهيتعذرلا(2)

بيمينه.يأتيماالأيسرعلىيتعذركالذي

نطقكماوالملائكة،الغماممنظللفيالقيامةيوميأتيإنهونقول:

"فيقول:الدنياسماءلىينزل!وجلعزوأنه)3(،القرآنبذلك
منهل

"لهفيغفرمستغفرأوفيعطىسائل
(4)

الحديث.

علىلرخمق@لى:تعاقالكماعرشه،علىمستوثناؤهجلوأنه

1الفرتان/أ@ائعرشنكلاشتوى)ثووتال:5،أطه/آشتوى@أتعرلق 59.

كماتمزالصفاتهذهأنالسنة:وأهلالأئمةوديندينناأنبيناوقد

جاءكمابلتصوير،ولاتجسيمولاتحديدولاتكييفغيرمنجاءت

منوغيرهالزهريشهابابنعنرويوكمالحديث،ابها
أئمة

.(1827)صحيحهفيمسلمأخرجه(1)

سقط(2)
)ظ(.من

وأتملبهحط(أتفماسمنفىظللاللهيآتيهمأدإلايظرون)هللى.تعاقولهلىيشير!(3)

لسؤة/ا1
"21).

2)ص/يجهتخرتقدم(4) 27).
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تكييف.غيرمنالحديثبهجاءماعلىإمرارهاوجوبفيالحديث

الثقاتوروى
سألهسائلاأن"مالك:عن

لرخقلالى:تعاقولهعن

غيروالكيفمجهول،غيرالاستواءفقال:5،؟أطه/آشتوى@اتعرشعلى

"بدعةعنهوالسؤالواجب،بهلإيمانوامعقول،

منبعدهمومنالتابعينعنالأخبارمنالمرويهذاتجاوزفمن

منشيئاوكيفوالفقه،لحديثاوأئمةالصالحالسلف
الصفاتهذه

وضلوأثم،تعدىفقدوالتنا=جوارحنامنب@ثيءومثلهاالمروية،

منه.ليسماالدينفيوابتدع

لحديث،اأئمةمنوهولحنظلياإبراهيمبنإسحاقعنرويوقد

لحديثاهذامايعقوبأبايافقال:سألهطاهربناللهعبدالأميران

إسحاق:فقالينزل؟كيف)2(،الدنياسماءإلىربناينزلتروونهالذي

كيف؟الربلأمريقاللاالأمير،أيها
(3)

".

كتابفيقولهذكر
والعينين،واليدينالوجهصفةذكرله:"الإبانة"

7/1)لتمهيداوانظر:2(،20-102)ص/يجهتخرتقدم(1) 38).

2)ص/يجهتخرنقدم(2) 27).

ومن)14(،رقم7(،4)ص/الاعتقادفيرسالتهفينيالصابوعئمانأبوأخرجه(3)

2/1)المحجةببانفيالحجةفياللةقوامطريقه: معجمفيوالذهبي4(،2

.(203/2)شبوخه
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فيذكركماوأثبتها
فيإنهتقولونفهلقائل:قالفإنقال:ثمالتمهيد"."

هوبلالله،معاذله:قيلمكان؟كل
(1)

فيأخبركماعرشه،علىمستو

التمهيدإ.فياذكرمماقريباوعقلأنقلاذلكعلىالأدلةذكرثمكتابه،

8قأب/وصفاتأيضا:الكتابهذافيوقال 0

يزللمالتيذاتهب(

وهيبها،موصوفايزالولا
والبصروالسمعوالقدرةوالعلملحياةا

والغضبوالعينانواليدانوالوجهوالبقاءوالإرادةوالكلام

ضىلروا
(2)

1 0 7قظ/0 ب،.2

وأنالصفات-:فيذكرهكلامفيقال-:(3)لحرةارسالةفيقولهذكر

عرشهعلىمستووأنهقال:ثمالدنيا،سماءإلىينزلوأنهويدينوجهاله

العام.الاستيلاءوبينالخاصالاستواءبينففرقخلقه،علىفاستولى

بنالحسينقول
أهلمنكلميمنلمتكلم،االأشعريأحمد

"صاحبالحديث،

:"الدينأ@ولفيوالصغيرالكبيرالجامع

فيقال
الصغير":جامعه"

قولهقلنا:بذاته؟العرشعلىلىتعااللهأنعلىالدليلماقيل:فإن

فإنقالوا:فإن9(،5الفرقان/أ@الزخمناتعرلثنكلاستوى)ثرلى:تعا

سقط(1)
)ب(.من

.(5/99)تيميةلابنالفتاوىمجموعانظر:(2)

)ع(:فيوقع(3)
"لحسرةا"

."لحيرةا")مط(:وفيخطأنوهو
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قلنا:وقهر؟عليهاستولىإذاكذابلدعلىفلاناستوىتقول:العرب

أجوبة:هذاعنلأصحابنا

لتخصيصهيكنلملى؟استوبمعنى:استوىكانلوأنهأحدها:

أنيجوزفكانغيره،لئيءكلعلىمستوللأنهمعنى؟بالاستواءالعرش

باطل.وهذااستوى،لجبلاعلىالرحمنيقال:

"تدخللاالعربأنني:الثا

ثئم
إلا"

(1)

واللهسيكون،مستقبللأمير

لقولهبزعمهميكنفلمالأشياء،علىمستولياقاهزاقادرايزللملىتعا

معنى.@انعرلثنكلاشتوئثرأ

بعدإلاالعربعنديكونلاالاستيلاءبمعنىالاستواءأنالثالث:

فلفاعليه،لىاستوقدقيل:وقهرهغلبهفإذايغالبه،مغالبثميكونأن

معيكنلم
استيلاءهعرسه:علىاستواثهمعنىيكنلممغالبالله

)2(،عليه
وصح

عليهاستواءهأن
(3)

حدبلاعليهوارتفاعهعلوههو:
لاو

تشبيه.ولاكيف

بنالخليلعنذكرثم
فيالاستواءأنالأعرابيوابنأحمد،

اللغة

ىواستولت،تعااإذلشمس:ااستوتيقولون:لأنهملرفعة؟والعلواهو:

سقط(1)
)ت(.من

."وغلبةاستبلا.")مط(:في(2)

سفط(3)
)ب(.مئ
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على)وأستوتلى:تعاوقولهعليها.علاإذادابته:ظهرعلىالرجل

وشذهبلغ()ولنالى:تعالهوقوعليه.ارتفعتأي:4،4أهود/اتجودى@

الكمال،حاللىالنقصان!حالعنارتفعأي:(14القصص/أ@ستوكهو

عنوعلاارتفعأي:فلان،أمراستوى
منعليهاكانالتيلحالا

الضعف
(1)

الكلام.وساقلحال.اأ(8اقأب/وسوء

كتبه:اخرفيالرازيالدينفخرقولذكر

كتابوهو
وهوعمره،اخرفيصنفهالذي"اللذاتأقسام"(2)

اللذاتأقسامفيه:ذكرمفيد،كتاب
ثلاثة:أنهاوبين

واللباس.والنكاحوالثربلأكلكالحسية:ا

والترفعوالنهي،لأمروالرياسة،اكلذةهمية:لوالخياليةاواللذة
(3)

ها.ونحو

لمعارت.واالعلومكلذةالعقلية:واللذة

منواحدكلعنوتكلم
قال:أنلىالأقسام،!هذه

والتعلقإليها،أ(73قأظ/الوصوللىسبيل!فلاالعقلية:اللذةوأما

الصعفة")أ(:في(1)

سقط(2)
)ظ(.من

خطأ.وهو"،فعلرا"ب(:)ظ،في(3)
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السببفلهذابها،
(1)

وليتناالأول،العدمعلىبقيناليتنايانقول:
ما(2)

النفسوليتلم،العاهذاشاهدنا
(3)

هذاوفيالبدن،بهذاتتعلقلم

قلت:المعنى

عقالالعقولإقدامنهاية

ضلالالعالمينسعيوأكثر

جسومنامنوحشةفيوأرواحنا

ووبالأذىدنياناحاصل

نستفدولم
عمرناطولبحثنامن

وقالواقيلفيهجمعناأنسوى

ودول!رجاليمنرأيناقدوكم

وزالوامسرعينجميعافبادوا

شرفاتهاعلتقدجباليمنوكم

جباللجبالوافزالوارجال

التوغلبعدأنهواعلم
(4)

فيوالتعمقالمضايق،هذهفي

هذافيالأصلحالأصوبرأيتلحقائق،اهذهأسرارعنالاستكشاف

سقط(1)
)ظ(.من

ياليتنا".")ظ(:في(2)

سقط(3)
"ت(:)1،من

."النفسوليتالعالم

خطا.وهو"،لتغولا")ب(؟في(4)
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التعمق،تركوهوالكريم،والفرقانالعظيم،انالقرطريقةالباب:

وجوعلىلأرضينواالسمواتأجسامبأقساملاللاستدوا
د

رب

فيفاقرأالتفاصيل،فيخوضغيرمنالتعظيمفيالمبالغةثمالعالمين،

وقوله8(،3محمد/أاتفقرآء@وأشرالغتى)واللهلى:تعاقولهالتنزيه

هو)فللى:تعاوقوله1،،1الورى/أشفء9)لتسكمثلهءلى:تعا

الإخلاص/\،.أحذ@1الله

فيقرأوا
لهوقو5،،أطه/@واشتوئعلىائعرشلرخمق@قوله:لإثباتا

لؤقهر@ثنربهم)يخاثؤنلى:تعا
(1)
النحل/أ

يفحعد)إلهلى:تعاوقوله1،5"

8،.7الشاء/أ@أدتهعندئن)قل؟لى:تعالهوقو0،،1أفاطر/@ألطيبلكلا

ومآفنأدتهحسنةمقأصحابك)ثآقوله:ينبغيلاعماتنزيههوفي

8قأب/ هذاوعلىلآية،ا7،9النساء/أ@نفسكفنسئئةمنأصحابكب(1

بالدعاءالكتابوختمفقس.القانون

)ت(.منسقطتالايةهذه(1)

1/1)والنقلالعقلتعارضدرءفي:مختصزانحوهانظر(2) 5،91 ومجموع0(،6

قااونقض3(،4/7،27)وىلفتاا
1)ص/لنبواتوا2(،1/91،404)صي@ 7،)6

ونهاخ
5/2)لشةا 71).
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بنأحمدالعباسأبيوقتهفيالصوفيةإمامالسنةمتكلمقول

محمد
بنلمظفرا(1)

كتابصاحبالرازيلمختارا
(2)"

قرع
الضفاة(3)

تقريعفي
"الصفاتنفاة

العلم:غزيرجليلكتابحجمهصغرعلىوهو

وأصحابلحنابلةاوقالت"الناس:مذاهبحكايةبعدفيهقال

الرش.علىاللهإنلحديث:اأهلمنوالسلفالظواهر

الصحابةجماع@والسةالكتابحيثفمنالمثبتينحجةأماقال:ثم

الصحابة.كلامحكىثموالسنة،القرآنحججبعضذكرثموالمعقول،

رضيالصحابةإنثمقال:أنإلى
الله

اللهصلىالنبيفياختلفواعنهم

الرؤيةفيواختلافهملا؟أملمعراجاليلةربهرأىهلوسلموا-لهعليه

يفرقونلاالمخالفينلأنالعرش؟علىاللهأنعلىمنهماتفاقالليلةتلك

ذاته،إلىبالنسبةوالسماءالأرضبين
حيث@(،73قأظ/فرقواوهم

الاخر.دونأحدهمافياختلفوا

أنهممرادهقلت:
(4)

لىبه!أسريليلةلربهرؤيتهفياختلفواإنما

فيفرقلالكانالعرشعلىأنهولولاالطباق،السبعفجاوزعنده،

فيإثباتاولانفياالرؤية
وغيرها.الليلةتلك

بن)ظ(:افيلي@(1)
المظفر!."بدلالمظفري،")مط(:وفيمحمد،،

ظ(.)ب،منسقط(2)

9ظ(:)ب،في(3)

وهوفرعأ،
خطأ.

)ب(.منسقط(4)
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وجوهفمنالمعقولوأماقال:ثم
خمسة:

كافة،الناسإطباقأحدها:
جماع@

عامةلخلقا
الماضينمن

السؤالعندالسماءلىالأيدي!رفععلىوالكافرينوالمؤمنينوالغابرين

لىالتوجه!وبخلافمتعارف،تواضعفإنهالسجودبخلافوالدعاء،

أمامعقول،غيرتعبدفإنهالكعبة
فأمرالمسؤولنحوبالسؤالالأيديرفع

الأوائلوأخبارالأنبياء،قصصفينظرومنقال:متعارفي،معقول
المعاهذهلهاتضحتالخاليةوالقرونالماضيةالأمموأنباءالقدماء،

ني،

المبانيهذهلهواستحكمت

كلعروشهايقلعلممننقضونقضهاالنفاةشبهوساقالعلو،قررثم

القلع
(1)

."عليهتعالىاللهرحمة

عنهو:تعا@هاللهرضيالصعابةالإسلاورمق@ثمعراءقول

:(2)وسلموا-لهعليهالله@لىاللهرسولشاعرثابتبنحسانقول

محمدقال
:(3)الحافظعثمانبن

عنثابتأبيبنحبيبعنصح

)ع(؟في(1)
"

"،كالقطعغروسهايقعلممن
يقلع@ننقضونقضها@)مط(:و@ي

."لقطعاغروسها

الإسلام)شاعرت(:ب،)1،في(2)
ش@"بدل"

."جمي@هاللهرسولعر

1/4)العلوفيالذهبي،هو(3) 2،44 النبلاءأعلامسيروفي0(،7)96،رقم(27

(2/5 1،85 ا@."مرسلهذا"وقال:9(،1

1)ص/يجهتخرتقدموقد 5،)851-7
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:(1)شعراوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأنشد(182قأب/أنهحسان

علمنالسمواتفوقالذيرسولمحمذاأناللهبإذنشهدت

ربهسنعمللهكلاهماويحيىيحيىأباوأن
(2)

متقثل

ويعدلفيهماللهبذاتيقولفيهمقامإذالأحقافأخاوأن

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيفقال
وأنا"."

قصيدتهفيأيضاحسانوقال
(3)

مدحه:فيالدالية

وأمجدأعلىواللهببرهانهعبدهأرسلاللهأنترألم

أشهدالمؤذن:الخمسفيقالإذااسمهإلىالنبياسمالإلهوضم

لهوشق
محمدمحمودوهذافذوالعرشليجلهاسمهمن

منخاتمللنبوةأغرعليه
ويشهديلوحميمونالله

(4)

فقط.)ظ(من

ع(:ت،)1،في
@

لأ،دينهفي
العلوفيللذهيوقعتالتيالروالتنإحدىوهي

."قصيدة")ظ(:في

وقدديوانه،فيفليحىالأولالبيتعدا4(،5)ص/ثابتبنحسانديوانانظر:

الفرجلأبيالصالحلجيساانظر:النبي-@رو.عمطالبلأبيالئالثالبيتنسب

2/2)نيواالنهر 04).
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:(1)لأنصاريارواحةبناللهعبدقول

:(2)البرعبدبنعمرأبوقال
امرأتهأنرواحةبنال@هعبدعنصح

قدبلىفقالت:فعلت،مافقال:سكيئا،لتأخذفذهبتجارية،معرأته

قدوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولفإنقال:رأيتك
(3)

لجنبانهى

:(4)شعرافقالفاقرأ.قالت.(174قأظ/القرآن،قراءةعن

الكافرينامثوىالناروأنحقالدهوعدبأنشهدت

العالميناربالعرشوفوقطافيالماءفوقالعرشوأن

مسوميناالإلهملائكةشدادملائكةوتحمله

عليهاللهصلىالنبيإلىفجاءبصري.وكذباللهصدقفقالت:

نواجذه.بدتحتىفضحكفأخبرهوسلموآله

محمدقال
وجؤمنالقصةهذهرويت:(5)الحافظعثمانبن

صحاجم@
(6)

رواحة.ابنعن

ظ(.)ب،من(1)

3)ص/لاستيعابافي(2) 9،73 6)ص/يجهتخرتقدموقد8(،9 81).

سقط(3)
)ب(.من

ع(.ت،)1،فيلي@(4)
1/4)العلوفيالنقلهذايوجدولاالذهبي،هو(5) البرعبدابنكلامتعقببل(38

قلت:"بقوله:
مروجوهمنروي

سلة،.

سقط(6)
)ب(.من
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الشلمي:داسصبنالعباسقول

بنعوانةقال
إليهوفدالعزيزعبدبنعمراستخلفلمالحكم:ا

همفبينمالهم،يؤذنلاأياماببابهفأقامواالشعراء،
عديبهممركذلك

فقال:المؤمنين،أميرياببابكالشعراءفقال:عمرعلىفدخلأرطاةابن

8قأب/وللشعراء؟ليماويحك واكهعليهاللهصلىالنبيفإنقال:ب(2

حفة.فأعطاهالسلميمرداسالعباسفامتدحهفأعطى،امتدحقدوسلم

نعم،قال:شيئا؟شعرهمنأوترويقال:
فيقولهأرطاةبنعديفأنشده

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبي

كلهاالبريةخيريارأيتك

معلمابالحقجاءكتائانشرت

جورنابعدالهدىدينلناشرعت

مظلماالحقأصبحلماالحقعن

وفيها:

إلهناسبعفوقعلوالىتعا

وأعظماأعلىاللهمكانوكان
(1)

1/2)الصالحلجليسافيالنهراونيالفرجأبوأخرجه(1) ابنطريقه:ومن1(،5

1)ص/العلوصفةإئباتفيقدامة .(24)رقم6(،0

مطولا.فذكرهقال:الحكمبنعوانةعنعديبنالهيئمطريقمن

فيهوقالكذاب،داود:أبوفيهقالعد@:بنلهيثمافيهباطل،حديثوهو

لحديت.امتروكالشائي:
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لبيدقول
(1)

بنكلاببنجعفربنمالكبنعامربنربيعةبن

ربيعة
(2)

الثاعر:العامري

لجاهليةاشعراءأحد
(3)

اللهصلىالنبيوصحبأسلموالإسلام،

شره:ومنوسلموالهعليه

الأجلنافلةلثه

وأثيثالعلى
(4)

مؤثلكل

كتابهمحوالناسيستطيعلا

بمبدلقضاؤهوليسأسنى

عزةدونفأغلقسوى
(5)

عرشه

دونطباقاسبعا
(6)

المعقلفرع

راسيامهاداتحتهموالأرض

بصمجوانبهاثبتت
لجندلا

(7)

أسد".")ب(:حاسيةعلىونسخةت(،)1،في(1)

"قوله:(2)
"ربيعةبنكلاببنجعفربن

ظ(.)ب،من

)ع(،منسفط(3)
ع(:ت،)1،في(4)

خطأ.وهووأثيب،،"

ع(:ت)1،فيوتصحيف،ولعله"،غرفةط(:!)ب،في(5)
لأ

تحريف،وهوعروة!،

فيو
شعره:فيوالذيبري!ابنقالأئبته،مالصوابوا"،غزةلالديوان؟ا

عرة"

اللسان،انظرعرشه،.

."المنقلفرعفوق"لبيدديوانفي(6)

2)ص/لبيدديوانانظر(7) 7،)1
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أنشدماذكر
أبيبنأميةشعرمنوسلموآلهعليهاللهصلىللنبي

:(1)بالكفرولقلبهبالأيمانلشعرهشهدالذيالصلت

شعره:فمن

أهلللمجدفهواللهمخدوا

7قأظ/كبيراأمسىالسماءفيربنا ب(4

الخدسبقالذيالأعلىبالبناء

سريراالسماءفوقوسؤى@ق

واب@7(،/4)التمهيدفيالبرعبدابنأخرجهالذيعباس:ابنحديثإلىيئير(1)

9/2)تاريخهفيعساكر ابنعنعكرمةعنليلهذابكرأبيطريق:من.(72

لحديت.امترودليلهذوا."تطلع...والشمسأبيات:وفيهفذكرهعباس

فيأميةصذقلمجعالبيأنعاسالنعنعكرمةعنعتبةبنيعقوبورواه-

أ@اتا.فذكرشعرهمنشيء

4/5)المسندعلىزوالدهفيأحمدبناللهعدأخرجه 42)رفم(91 ويه.(31

مرجوحةروايةفيإلابالتحديثيصرحولمإسحاقابن

عباس.ابنعنعكرمةعنحفصةأبيبنعمارةورواه.

الكلبيورواهأصح،وهذالفظه،يسقولم(113)التوحيدفيخزيمةابنأخرجه

فيقالمجحح@هاللهرسولأنيروىالذيفأما"صاعد:ابنقاليثبت.ولامرسلأ

ا@.أعرفه.فلالأ،قلبهوكفرشعره،آمن9أمية؟

."يسلمأنالصلتأبيبنأميةكاد"ةالثابتواللفظ

هربرة.أبيحدبمن(2256)ومسلم)5975(،البخاريأخرجه
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العببصرينالهلاشرجغا

صوراالملائكدونهترىص
(1)

وهور،أصوجمعوصورا:طويلا،أي:(2)جعاشر
لعنق.المائلا

شعرهومن
(3)

وغيره،البرعبدابنذكرهالمشهورة،دالييهفيقوله

:(4)قوله

ربناوالملكوالنعماءالحمدلك

وأمجدجدامنكأعلىشيءفلا

عرشعلىمليك

وتسجدالوجوهتعنو

حولهوالنورالنورحجابعليه

(183قأب/تتوقدحولهنوروأنهار

بطرتإليهيسموبشرفلا

مؤيدخلقالنورحجابودون
(5)

ثبات@5(،3)ص/قتيبةلابنلجهميةاعلىوالرداللفظفيالاختلافانطر:(1)

1)ص/قدامةلابنالعلوصفة .(54)رقم7(،4

")ب(:في(2)
شرجغا".معنى

سقط(3)
")ب(:من

شعرهإ.من

":(1)فيو)ظ(،من(4)
سعرلأ.

بنمعمرعبيدةأبوذكر(5)
قال-الصلتأبيبنأميةانهماوغيروالأصمعيلمثنىا
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:(1)الملائكةوصففيوفيها

رأسهالدهريرفعلاوساجدهم

ويمخدفوقهربايعطم
(2)

الترمذيفلانبنإسماعيلأنثدهاالتيالقصيدةذكر
(3)

للإمام
محبسه:فيأحمد

بكرأبيمنالقصيدةهذهأخذت:(4)البعليإسحاقبنإبراهيمقال

أحمدوأنشدهالهاقاالترمذيفلانبنإسماعيلأنوذكرالمروذي،
بن

المحنة:سجنفيوهوتعالىاللهرحمهحنبل

منتبارك
غيرهالغيبيعلملا

ويذكرعليهيثنىيزللمومن

ددكركور،محمدونبوةالإسلامدينفيهايذكرالمبعت،أولفيالقصيدةهذه

لها.بطواللاميةالقصيدةوكذلكبطولها،الداليةالقصيدة

3/5)لجوريالابنوالملولىالأممتاريخفيالمنتظمفي:انظرها 1ا-0 5،)5

7/1)البرعبدلابنالتمهيدوانظر: 3،)3

."الملاثكةوصففيلأوفيهاة)ع(منسقط(1)

3/1)الجوزيلابنالمنتظمانظر:(2) 51).

جمته.ترعلىأقفلم(3)

)ع(:في(4)
"

.@العبيلي
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عرشهفوقالعلىالسمواتفيعلا

ينظروالبحرالبرفيخلقهإلى

مدبرنشكلابصيرسميع

مدبرذليلعبددونهومن

مبسوطتانربنايدا

تقترالخلقمنوالأيدي
(1)

أحدينكرهالمالقصائد،أحسنمنوهيالقصيدة،وساق
أهلمن

ومدحوه.ناظمهاعلىأثنوابللحديث،ا

شعرهسارالذيقبوله،علىلمتفقاوقته،فيالسنةحسانقول

اتفاق،أيوالعاملخاصاقبولهعلىواتفقالآفاق،فيالشمسمسيرة

أحدينكرهولاالعظام،الجوامعفيينثديزلولم
الإسلا@أهلمن

صريالصرمنصوربنيحيىبنيوسفبنيحيى
(2)

الإما@الأنصاري

والتصوف:والزهدوالسنةوالفقهاللغةفي

أولها:التيالعينيةقصيدتهفيقال

علكالعرشلربتواضع
ترفع

يخضعللمهيمنفازعبدفقد

4)ص/لجوزيالابنأحمدالإمامماقبانظر:(1) 2 8 0 4 2

6سنةبغداددفروالماالتتارقتله(2) 5 6@.
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إنهقلبكاللهبذكروداو

وأنفعللقلوبدواءلأعلى

وعذةأمئاالرحمنتقىمنوخذ

التقيغيربهليوم
رؤع@

أ(:7هقأظ/قالأنإلى

بصير@سميع
صفاتهفيلها

ويسمعسبعفوقمنيرىشبيه

عرشهفوقاستوىثمخلقهقضى

و@ن
ق3@(أب/موضعالأرضفييخللمعلمه

فيوقال
"لاميته"

أولها:التي

وشمألشمولمنوأحلىألذ

محفلكلفيالرحمنثناءعلى
(1)

فيسمعلمينالعايناديويوم

المقالفيكدانيلقصي
(2)

المطول

فقط.)ب(منالبيتهذاا(

ومزلحبيبدكرىم@وأليقيلي.ماالصرصر@ديوانفينيالثاالشطروجاء

لصرصري:اديوانفي(2
."لمقاما"
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ثابتوالنقلالديانالملكأنا

جهلتأويلينساغههنافهل

غل!فيالبصائرأهلوينظره

لمجتلفيهريبلابأبصارهم

دونهاحالماالشمسينظرونكما

التعزللأهلبعداألاسحاب

دونهلخلقواالعرشفوقتوحد

مكملإحكامسواهماوأحكم
(1)

"المريدينتحفة"قصيدتهفيوقال
(2)

أولها:التي

أسيزرباكفيوقلبيأسير

مجيرالفراقجورمنليفهل
(3)

:(4)فيهايقول

حسرةالقلبوفيالسلوىوأستجلب

الطرفعنكفيرتد
(5)

حسيروهو

صري.لصراانديونظر:اأ(

1ت()1،في(2
فيلمهدياتحفةالديوان:اوفيلأ،لمهديا0

."لمهديااعتقاد

"ظ(:)ب،في(3
تصحيف.وهومخير"،

فيها"،يفول9فقط:)ظ(من(4

الصرصري:ديوانفيه(
الصبر،."
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فيكأنإلاذاكوما

نضيرالنباتغضغصن

سافزاتجلىماإذا

سفيزالغرامجيشمنالقلب

:(1)وفيها

فالتقىالشملوالتقىاجتمعناماإذا

غيوروالعفافعلينارقي@

وبينهبينيالودعقديؤكد

نورللهدايةعليهاعتقاد

حنبلابنللإماممحسبكلانا

هبيزشانئيهفيلأسيافنا

:(2)قالأنإلى

ثناؤهجلاللهبأننقر
(3)

بصيرالعبادلأقوالسميع

ظ(.)ب،منا(

"قالأنلى!9قوله:(2
فقط.)ب(من

جلاله،.")مط(:في(3
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:(1)وفيها

بيمينةالعلىالسمواتويطوي

يسيرالقويوصففيوذلك

بالكلامموسىوخاطب
مكلما(2)

طورتقطعإذصريعافخر

مواعظفيهاالتوراةلهوخط

سطورمنهالألواحعلىفلاحت
(3)

أصابعبينالخلققلوبوأن

رونفوثابتفمنهاالإله

ربنالرؤيةلأخرىافيونثبت

جريرالصحيحفيرواهحديثا

وأي
(4)

لأهلهالجنانافينعيم

سروريروهلملولهموأنى

سقطوقد"،قالأنإلى"ةت(ب،)أ،فيا(
)ع(.من

."باللغات"نهديوافي(2

"(@)شيةحاعلىونسخة)ظ(،في(3
ع(:ت،أ،)@،فيووقعزلور"،

دسور"،"

ب(.ق/77)الديوانمنلمثبتوا

النسخ.وباقيالديوانمنلمثبتواوأنى"،")ظ(.في(4
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قالأنلىإ
(1)

:(184قأب/

سبعةفوقمنالعرشأنونؤمن

روتدوأملاكهبهتطوف

خلقهقضى
عرشلافوقاستوىثم

لهكرلصيتقدس
وسرير

(2)
(@7هقأط/

السماءفيربيهوالله

كمخلوقي
(3)

رقطوحوته

صاعدالقولطيبتعالىإليه

أموربالقضاءمنهوينزل

لقد
التيلجويريةاإسلامصح

السماءتشيربإصبعهانحو
(4)

"المنامية"قصيدتهفياللهرحمهوقال

فيها:يقولالتي

مزةالنومفياللهرسولرأيت

فقبلت
مثتاقتقبيلالعذبفاه(5)

)ظ(:في(

ديوانفي(

الديوافي(

ديوانظر:(

)ظ(:في(

."قالأنلى!"بدلوفيها""

الصرصري:
صكمنوفيليس"

اه
بر"ص

"ن:
بمحدوب

ب(.ق/77)إلىأ(ق/72)منالصرصريان

"فقلت"
خطا.وهو
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ناثفارشديأوتيتأننيولو

باماقيالكريمممشاهلقبلت

نيفبشر
شهادةبأزكىمنه

وإملاقيفقرييومكسريجبرها

وسنةكتابفيسعيل!بموت

أخلاقيشراسةلبشراهفلانت
وحدهللهوالحمدذاأناوها

مصداقبأثبتلبشراهمقر

حسنعلىبأني
حنبلابناعتقاد

ساقعلىليالعدىقامن@مقيم

اللهبأنأقر
عرشهفوقمن

لاآجايقدر
بأرزاقويقضي

بصيرليسسميع

الباقيالأحدالواحدالصفات

أتتكماالصفاتأحاديثأمر

سباقأزهركلفيهاأتابع

بجانحيوفاالتشبيهإلىولست

نهاقأشدقتأويلقاثلولا
(1)

1)قمنصريالصرديوانانظر:( 1)قلىب(!/29 30/1).
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(1)"اللامية"قصيدتهفياللهرحمهوقال

نظمالتي
(2)

اعتقادفيها

رضيلشافعي
عظ:الله

ذاكالجهمحزبايشعر

أنكلغيرللعدىحرب

غيرتيعليهمتشن

مقبلأشوسغاراتلهدىا

قلوبهمصحميمفيقريضيلوقع
ومنصلسنانمنعليهمأشد

أنظرحينمنهأفوق

مقتلكلصهمتصمي

سالكيالحقمنهجعنانحرفواهم

والتأؤلتحريفهممنمهالك

حنهمإدريسابنلحبرابرئلقد

)ب(.منسقط(1)

ع(.ظ،ت،)أ،من(2)

مخوليهودمنموسىبراءة

4 8



:(1)وفيها

صنيمينالشافعيعندوتعقد

المتقبلبالمصحفحالفاغدا

لاكانإذمنهدليلوهذا
ىير

لمحلوفيانعقادا
(2)

بحلفه
(3)

مؤتل
(4)

الاستواءفيومذهبه

التفضلأهلالأبرار

عرشهفوقمنبالذاتمستووقل

8قأب/@طللقالفمناستولىتقلولا ب(4

قسوةيقالضذلذيفذاك

بعيثو)5(رال@لذي
(6)

17،6قأظ/لوأ@

فقط.)ظ(

بمخلوق"ظ(.ت،)ب،

كخلقه")ب(.

"ظ(:)ت،
"،موئل

تصحيف.وهو

."رأي"ت(.ب،)أ،

"ت(:)أ،
يعبت

4 8



خلقهمنهبانوقد
بائنوهو

وللجلىللخفىيحمىالخلقمن

مفسرالوريدحبلمنوأقرب

فاعقلبالعلممعناهفيكانوما

عبادهفوقاللهالسماءفيعلا

مقللغيرالقرانفيدليلك

اتخذلجويريةاإيمانل@ائبات

غير@رسلمسندعليهدليلا

"اللامية"قصيدتهفياللهرحمهوقال
لجهمياخنفرابنيهجو

:(1)أولهالخبيث،

العذليقولمالاالهدىأطع

ويعدليجورأمرذولح@فا

مسالضااستطعتسالسلمىواتبع

يخذلوصبركينصرهالحسنفا

مرامهادونبيضاء

الذبلوالرماحارمالصو

سقطا(
)ب(.من

4 8



بعرفهاالوشاةفيعرفهاتخفى

وتضيءوالظلماءسترمسبل

تضحي
وهلهدزابجورهاالدماء

أكحلطرفالقتلقصاصيخشى

أودىلعاشقالبقاءكيف
(1)

به

سهم
المقتلأصيبوقداللحاظ

:(2)وفيها

وابتدىظهره،وراءالكتابنبذ

يعاللللصفاتالضلالةشيخ

جدهتعالىأثبتهاالحق

يقبلذافمنينكرهاوالتيس
(3)

أنالملعونوعقيدة

الأرجلتطأهمنبوذلمكنون

مقالهمثلالكفارقالتما

الضللالنصارىأواليهودوكذا

ع(:ت،ب،)1،فيا(
."ىردأ"

فقط.)ظ(من(2

)مط(.منالبيتهذاسقط(3
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لظىوادإلىبهالجحودال

الموثلفبثسالسفلىللغاية

:(1)فيهاويقول

لحنبلياأنوزعمت

يمثلالحنبليلمثل

تص@كانتإذالأخباريوردبل

وتنقلالثقاتعنالرواةحها

ليلةتمضيليسالمهيمنإن

ينزلفيهاالأسحاروفيإلا

ساد-فيالورىخيرقالهاقد

يتأولواولمهذاينكروالم

علمهمغزارةمعوتقبلوها

أعقلالعصابةتلكأمفأنت
(2)

فقط.)ظ(منفيها!ويقول9له:فوا(

8)ص/الصرصريديوانانظر:(2 15).

4 9



فياللهرحمهوقال(18هقأب/
"داليته"

:(1)أولهاالتي

تبردلاحرارةلفرطواها

بينولواعج
تترددلحشاا

(2)

:(3)وفيها

يومكلفي
سنة

تتجددوبدعةالأنام

متسربلايزلولمالنبيصدق
(4)

ويوعذلجميلايعدإذبالصدق

الضلالترق@قالإذ

(5)
7قأظ/يسندقولاالسبعينعلى ب(6

النجاةبأسبابوقضى

وتحفدإليهبسنته

سقطا(
)ظ(.من

كذا(2
تتوقد".)ب(:احاشيةعلىنسخةوفيالشخ،جميعفي

ظ(.ب،)1،من(3

"ت(:)1،في(4
"،سلامتر

)ع(:فيو
"

."سلامستر

زيد".ع(:ا)ب،فيه(
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وسيلةالنجاةإلىابتغيتفمان

مقالةفاقبل
يتقفدناصح

إنهالمضلةاوالبدعإياك

وتوردلجحيمانارإلىتهدي

لمنيرةابالسننوعليك
(1)

الأقصدوالطريقالمحجة

لاكثرونفا
(2)

لهمعقوبمبدعات

وتهؤدوافتنضروالهدىانبذوا

اتجمعوالضلالفيأناسمنهم

تفردواالنبيأصحابوبسب

جمعفارقواقد
(3)

الهدى

التقىواجتنبوالإسلام
(4)

اوتمزدو

دينأنصاريابالثه

وعذدوالحنيفاالدينعلى

سقطا(
)ت(.من

)ع(.فيوون!،خرلافا"ت(:)أ،في(2
ونلاخروا"

"ت(:)أ،في(3

خطأ.وهوجميع،،

ع(:ت،)أ،في(4
الهدى،."

4 9



جهرةالروافضبدينكملعبت

أوتألبو
(1)

وتحشدوادحضهفي

بكلحبائلهمنصبوا

وشددوالمعضلاتافي

الذيبالكذبالخلقخيارورموا

هم
وأفسدوأرموهمنلاأهله

(2)

أشرفهنمراتبنقضوا

وأمجدالسماءأفقسنالفخر

جفالصديقألرتبة

أبعد؟التناولمنوهي

اأو@
العلىغررفيالسباقهو

المحتدمنهقبلمنزكاولقد

رببذكرهأشادولقد

مشيدالمكرماتفي

ففيالأعلىبمجدهالكتابنطق

تنقدلامناقبالحديداي

."الفووتأ"ظ(:ت،ب،)1،فيا(

كذا(2
ع(:ظ،ت،ب،)أ،وفي)مط(،في

وأشدوا!.9
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لا"
منكميستوي

"(1)
مقنعوفيها
"

(2)"والليل
ويؤكدفضلهيثبت

(3)"وبراءة"

وهلبصحبتهتثني

ملحذإلاعلاهرفيعيوهي

هوماأو
الأتقى""

(4)
علىلىاستوالذي

والمتتذمالهطارفالإخلاص

غايةبأبعدالساميهوأوما

مبددوهوالدينشملجمعفي
(5)

خيرلسبيلهمضىلما

شمائله
ملحدصفيح

الزكاةالأعاريبمنع

حترددحائرمنهم

(2)

(3)

(5)

1لحديد/ا1@وفلأنمغفتلمنأنمقئنمنكر)لاينوىلى:تحاقولهلىيئير!

.(12-18الليل:أ@يزبهت...@لهمايزقيأتدىلائؤ@ا)وشخ@الى:تعاقولهيريد

لالصحخلىءيقولذتغارإاهمافإداثنيز)ثاتتعالى:قولهيريد

4التوبة/أمحنا@أدنهتتحزن،

4)ص/سبقكماالليلسورةإلىيثبر 9

فقط.ت()1،منالبيتهذا
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وخالطتالضلالناروتوقدت

رصدكوامنأطماعإبليس

فسما
(1)

بصدقبكرأبو

ب،8هقأب/يحمدورأيإيمان

الضلالعصبفتمزقت

المتأودوتقوملهدىا

فيالفاروقرتبةأم

تجحدلافضيلةتلك

للصوابالموفقوهو

ويسذدقولهيصؤب

الكتابآيبوفاقه

أحمدالمشفعنطق

نبيبعديمنكانلو
كنته(2)

صحيحخبر
(3)

مسنذالروايةفي

ا(
")مط(:وفيفمما"،"ط(؟)ب،@ي

قام
نبيا"."مط(.)ع،في(2

صحيخا".نجرا")مط(.في(3
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ىالورفيتضربالأمثالوبعدله

توجذقطركلفيوفتوحه

جوارفضلهماوتمام

تحشدالملائكفيهاتربة

الذيعثمانسبفيوتعمقوا

محفذلابنتيهكفواألفاه

مدالرضوانولبيعة

منهاوهياليمين
(1)

أوكد

بسهمبدرفيوحباه

المشهذذاكبالعذرفاته

هذهمن
صفاتهغربعضمن

الح@دفيهقالماضزها

االإمامحبادعواثم

مطلبه
(2)

يبعذعليهم

الذينجحدواوقدانى

السيدالإماملحسمناأبو

مه،.")مط(:فيا(

@)مط(:حاشيةعلىونسخةع(ت،)1،في(2

"،مطلبهم
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ما
علاهفي

لمخالفمقالة(1)

تعقدفيهالإجماعفمسائل

وحبهبالإمامأولىولنحن

مؤكدالإلهبهندينعقد

يستقيملاوولاؤه

@77قأظ/ويكمد22(يغيظمثلالهم

@ابنجحدالذيمثل

ريم

تفسددعوىوتلكالكليم

الطهورعائثةوبقذف

ترعدالفرائصلهتظل

ايةعثرةسبعفيتنزيهها
(3)

يشهدذلكبضدوالراففى

غلاة!.)ظ(:9في(1)

يكبد".@لصرصري:اديوانفي(2)

النور.سورةمنالآياتإلىنرد(3)
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:(1)ومنها

إليهمالمسلمينأمرأنلو

هذيفييبقلم
(3)

مسجذالبسيطة

سعتلااستطاعواولو

يدبكقهمامتذتولا

ماللإسلاميبقلم
ىرالوبين

يسودعلم
(3)

يعقدلواءولا

بهواعتصمواالكفربحبلعلقوا

يسعدوألنبحبلهوالعالقون

يدعيجهولكفزاوأشدهم

متزهدوفاسقالأصولعلم

ضرةأشد@وهناوإنفهما

وأفسدال@فينفأرمنالدينفي

سفطا(
ب،)1،فيووقع)مط(،من

فال:ا.أنع(:ت،

":(@)في(2

9)ت(:فيوهادي،،
صري:الصرديرانفيو"،هدي

ظهر"."

)ع(:وفييسيد"،"ت(:)ب،وفيييرا،":(1)في(3
)مط(:وفيشبا،ولا"

)ظ(.منلمئبتوايسذا،ا

4 9



@
مذهبعنفقيههمسألتذا

قال
(1)

يلحدالشريعةفياعتزال

اللظىأقلقهالرمضاءكالخائض

توقدجحيمإلىففرمنها

بالاعتزالالمقالإن

المردالغواةبهاحل

بعقولهمالهدىسبلعلىهجموا

"86قأب/وأفسدواالديارفيفعاثواليلا

الحديثذكرإذاصم

وعردوايسمعوهلمكأن
(2)

رأتإذالحميرامثللهمواضرب

شزدمنهفهنالعريناسد
(3)

وأنكرواوالصراطالشفاعةجحدوا

يوردهوالذيلحوضوالميزان
(4)

لىإ.ف!")مط(.حاشيةعلىونسخة)ب(في(

ا،.ودوكر")مط(:في(

فردلأ")ت(:في(

فقط.ع(ت،)آ،منيليهوثلائةالبيتهذا(



الذيمقالهمالعظمىوالمحنة

لجلمدايذوبفريتهعظمصن

يراهلاالمهيمنإن

واستبعدوانفوامايثبت

رؤيةبذلكحرموا

موردعليهلهمليس

:(1)ومنها

منهمأسوألجهميالجاحدوا

وأفسذالقياسفيوأخبثحالا

منزهاقالالعرشلربأمسى

يعبدرثعليهيكونأنسن
(2)

وابرأيهالقرانونفى

يتوسدعندهالمطهر

قال:،.أنلىلأ!)ب(:فيا(

هكذا.البيتهذاالصرصريديوانفي(2

بزعمأمسى
@منرهاللسما.

يعبدإلهبهايكونأنن



استوى"العرشعلى"لهذكرتوإذا

قال
(1)

ويخلديحيدلىاستوهو

تضرغاتمدالأيدينلى@ف!

يتهجدالدجىفيشيءوبأي

منزلللقضاءهوالذيومن

تصعدالبريةأعمالوإليه

صدقا@جبرئيلتنزلوبما

معجزةولأي
لخصوما(2)

(3)
تبلد

بقهرهعليهلىاستوالذيومن

كانإن
(4)

ضد؟لدالعرشفوق

عنالحقصفاتجلت

الملحديقولعما

."ليفات(:!)أ"وفيقارا"9)ظ(:في(

ت(.أ،سنسقط(

للخصومإ.معجز)ع(:إفي(
."لأأفكان)ب(:علىونسخةع(ت،)1،فيوكان،،إذ"ب(:)ظ،في(

5 0



تنزيههنفوالقا

الأرشدالطريقوفاتهم

لاويقول
لاوبصرولاسمع

يدولالجلالاذيلربكوجه

@

لإلههوصفههذاكانن

يسجدسزاللأصنامفاراه

بنصأثبتهاالحق

يجحدلمنافقاوغدا

بأخذأولىالذيفمن

وارشدواقولواحمنالرأم
(1)

يتأولوالموالصحب

أرشدهوأمالتأويللى

أنهجهلاويظنشركهو@

موخدالإلهأوصافنفيفي

مشئهاالحديثاتبعسنيدعو

يسنذمنمشبهاليسهيهات

أرشدا.له)قو)ت(:في(1)

5 0



يرويلكنه
أتىكمالحديثا

(1)يتأودولاتأويلغيرسن

تخالفتبالضلالالعقائدوإذا

أحمذأحمدالمهديفعقيدة

المنيرةاللهحجةهي

(2)مفسديلهيثكلا

اقتدىلمااهتدىحنبلابنإن

لزيفهمومخالفوه
(3)

يهتدوالم

يقتفيأحمدزالسا
(4)

الهدىأنر

ويجهدالنجاةأسبابويروم

ذروةأشرفالدينفيارتقىحتى

مصعذارتقاءلأخيفوقهاما

يقللمصايقللمإذالهدىنصر

فتنةفي
(5)

تتوقدنيرانها

يترذد".ولا"الديوانوفيالنسخ،جميعفيكذاا(

مفند"."ت(:ب،)أ،في(2

يغهملز")مط(:في(3
لى.أووهو"،

")مط(.في(4

."يقتفيآحمدبدلإ"،برشدهيقتفي

سقطه(
)ب(.من
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ثنىولاالسياطضربصدهما
(1)

ماضيعزماته
(2)

مهندالغرار

فيهليسحبانهواه

يتوددمخلصمحبة

للشافعيوودادنا
(3)

تردد"فيهليسحنيفة
4)

8قأب/ 6@)

لاجداواسعبابوهذا
شعراءأنويكفيكبير،مجلدلذكرهيتسع

(5)

قصيدته:فيعنترةقالكماالأولى،فطرتهمعلىبهمقرةلجاهليةا

كانإنمهربيالمنيةمنأينياعبل
(6)السماءقضاهافيربي

4لينالأووالعكما،المتقدمينالفلاسفلأأقوالكرة

لأرسطومخالفينوالفوقية،العلولمسألةمثبتينكانوافإنهم

اعتناءوأشهرهمبكلامهم،الناسأعلمذلكنقلوقدوشيعته.

(2)

(3)

(5)

(6)

انئنى،."@ط(:)ع،وفينبا"،"ةظ()ب،في

و@يضز"،ما"ت(:ب،)1،في
")مط(:

علىنسخةوفيمهتدإ،العداوميض

تحربف.وكلهمهند"،الغرامماض")مط(.حاشية

")ب(:في

الافعي،.

لإمام.اجامعةق(35)لىق(!32)منالصرصريديوانانظر:

")ت(:في
سعر!.

2)ص/عنترة:انديوانظر: 3،)8

5 0



لحفيدارشدابنبمقالاتهم

"كتابهفيقال

مناهج
الصفةهذهوأمالجهة:افيالقول:"الأدلة(2)

حتىلىوتعاسبحانهلثهيثبتونهاالأمرأولفيالشريعةأهليزلفلم

الأشعريةمتأخرونفيهاعلىتبعهمثمالمعتزلة،نفتها
(3)

المعاليكأبي

بقوله.اقتدىومن

سبحانه:قولهمثللى،تعاللهإثباتهاتقتضيكلهاالشرعوظواهر

"ؤسعكزسيهلى:تعاوتوله5(،أطه/آستوى@اثعرشعلىلرخمق@

2البقرة/1@وألأرضقألسئؤت يؤبذدؤقهئمرنجكعيش)وتحللى:تعاوقوله5(،5

ثولأرضاالشمآإلى)يدئرألامرتلى:تعاوقوله7،،1لحاقة/ا1@نمية

وألررحةاتملبه@)تحرجلى:تعاوقوله5(،السجدة/1لآيةا@الةييج

لىا6،،1لملك/امآ@1ل@افىقنأمنم)ءتلىتعاوقوله4(،لمعارج/ا1@إقه

)4(،مؤولاكلهالشرععادعليهاالتأويلسلطإنالتيالآياتمنذلكغير

الشراثعلأنمتشابها،كلهالشرععادالمتشابهاتمنإنهافيها:قيلن@

بنرضدابن)مط(:إوفيع(،)ت،منلحفيد!ارشدابنسقط،(1)
وهولحفيد@ا

خطأ.

ع(:)1،في(2)
@

في(1)ناسخعليهاوكتب"،منهاج
9لحاشيةا

ماهجأ.
خطأ.وهو@،لجاهلية)ا)ت(:في(3)

)ع(:فيومتأولا"،")مط(:في(4)
خطأ.وهولأ!قو"
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منهاوأنالسماء،فياللهأنعلىمبنيةكلها
(1)

إلىبالوحيالملائكةتتنزل

اللهصلىبالنبيالإسراءكانليها@الكتب،نزلتالسماءمنوأنالنبيين،

المنتهى.سدرةمنقربوسلموا-لهعليه

قال:
وجميع

السماء"فيوملائكتهاللهأنعلىاتفقواقدالحكماء

اتفقتكما
ذلك.علىالشراثعجميع

هينفيهالىلجهة!انفاةقادتالتيوالشبهة
إثباتأناعتقدواأنهم:(2)

لجسمية.اإثباتيوجبلمكاناثبات@لمكان،اإثباتتوجبلجهةا

غيركلههذاإننقول:ونحنقال:
(3)

المكان،غيرلجهةفالازم،

هي:لجهةاأنوذلك

سطوحإما
(4)

وهيبه،المحيطنفسهلجسما
إننقول:وبهذاستة،

وخلفا.وأماماوشمالاويميناوسفلافوقاللحيوان

محيطآخرجسمسطوحوإما
(5)

التت.الجهاتمنبالجسم

للجسمبمكانفليستنفسه:الجسمسطوحهيالتيالجهاتفأما

"منه"."الأدلةمناهجوفيإالشخ،جميعفيكذا(1)

"الخطمة:الئسخفي(2)
)مط(.منوالمئبتهو"،

سقط(3)
)ب(.من

فيالناسخوقال"،سطون")ظ(:وفي"،سطح)ب(:إفي(4)
.@تكونلعله:"لحاشيةا

"ابلصواقلت:

سطوح،.

ت،)1،في(5)
ع،

"،يحيط"مط(:
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المحيطالجسمسطوحوأماأصلأ،
(1)

سطوحمثلمكان،لهفهيبه

هيالهواء،بسطوحالمحيطةالفلكوسطوحبالإنسان،المحيطالهواء

ببعضمحيطبعضهاالأفلاكأ(87قأب/وهذهالهواء،مكانأيضا

تبرهنفقدالخارجالفلكسطحوأماله،ومكان
خارجهليسأنه(2)

جسم،
لجسما(3)فلكخارجيكونأنلوجبكذلكذلككانلولأنه

ولمراخر،جسمأيضا
(4)

نهاية.غيرإلىالأمر

أنيمكنليسإذأصلا؟مكاناليسلمالعاأجساماخرسطحفإذا

لجهةاهذهفيموجودوجودعلىالبرهانقامفإذاجسم،فيهيوجد

ظنهماعكم@هوهناكوجودهيمتنعفالذيجسم،غيريكونأنفواجب

جسم،هوموجودوهوالقوم،
أنلهموليسبجسم،ليسموجودلا

النظريةالعلومفيتبينقدالخلاءأنوذلكخلاء،العالمخارجإنيقولوا:

منكثراشيئاهوليسالخلاءاسمأ،78قأظ/عليهيدلمالأنامتناعه؟

الأبعادرفعتإنلأنهوعمقا؟وعرضاطولاأعني:جسم،فيهاليسأبعاد

عدفا،عادعنه
فيموجودةأعراضايكونأنلزمموجودالخلاءاأنزلن@

قدولكنهبد،ولاالكميةبابمنأعراضهي:الأبعادأنوذلكجسم،غير

ع(:ت،)1،في(1)
الاتن.الموضعينفيومثله"المحيطة"

")ت(.في(2)
"مط(:)ع،فيو"،هنيبر

هنبر

ع(:ت،)أ،في(3)
ذلك"

ت،)أ،في(4)
)ويمر،.مط(.ع،
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الموضعذلكإنالغابرة:والشرائعالقديمةالسالفةالآراءفيقيل
(1)

هو

لموضعاذلكأنوذلكلملائكة.واللهاويريدون:نيين،الروحامسكن

يحويهولابمكان،ليس
(2)

الزمانيحويهماكلكانإنوكذلكزمان،

تبينوقدكائن،ولافاسدغيرهنالكمايكونأنيلزمفقدفاسداوالمكان

فيماالمعنىهذا
(3)

هاهنايكنلملقاأنهوذلكأقوله،
هذاإلايدركشيء

لموجودا
العدمأولمحسوسا(4)

(5)
منوكان

أنبنفسهلمعروفا

لموجودا
(6)

بنفسه
(7)

فيموجودلىتعاأنهأعنيالوجود،لىينسب!إنما

(9)لهيقالأنيمكنلاإذ)8(،الوجود
هاهناكانفإنالعدم،فيموجود

هوموجود
(10)

منينسبأناجبفولموجوداتاأشرف
لموجودا

(11)

من(1)
"

مناهج
."لأدلةا

يحويهانيجوزولا)مط(:إفي(2)
".

المناهج:في(3)
مما"."

أصوب.لمثبتوالوجود"،ا"ةظ()ب،في(4)

لمثبت.الصوابوا"،لمعدوما")مط(:في(5)

جولوا"ب(:)ظ،في(6)
."د

مط(.)ع،من(7)

الوجود".فيموجودلىتعاأنهأعني")ت(:منسقط(8)

ت،)1،(9)
ع،

)مط(.منوسقط"،إنه"ظ(.

أصوب.لمثبتوافهو"،")ب(:في(10)

م@ينسبأنلىلأفواجب!)ب(:في(11)
")أ(:وفيلموجود"،ا

و@يالوجود"،من

)ع(:وفيالوجود"،لى!9ط(؟)ت،
لموجود".الىينتسب!أنفواجب"
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=(1)الأشرفلجزءالىالمحسوس!
ولشرف)2(،السمواتوهو

هذا(3)

سالظفلقمنأتجروالأرضالشنؤت)لخققلى:تعااللهقاللجزءا

علىيظهركلهفهذاقال:7(،5أغانر/@ويغلمونلاسألظأثحئروبئ

العلم.فيالراسخينللعلماءالتمام

منلكظهرفقدقال:
والعقل،بالشرعواجبلجهةاإثباتأنهذا

بهجاءالذيوأنه
(4)

وانبنىالشرع
(5)

القواعدهذهإبطالفإنعليه،

آخره.لىذلك!تقريرساقثمللشرائعإبطال

كلامفهذا
(7)

أخبرهوالذيب،87قب/@الإسلام،فيلسوف

ونقلاسيناابنمنعليهااطلاعاوأكثرلحكماء،واالفلاسفةبمقالات

وبحثانقلاويخالفهسيناابنبنقليرضىلاوكانلحكماء،المذاه@

سقط
هنا.إلىلى"تعاأنهأعي"قوله:من)مط(من

من
لمناهج:ا

"
."السماواتوهو

"مط(:)ع،في
و

سرت!.ا

بها،.")ظ(:في

"،عليهوانثنى"ت(:)أ،في
.@عليهواثنى9مط(:)ع،وفي

1)ص/الأدلة@ناهجانظر: 76-1 78).

خطأ.وهو"،كتاب")ت(:في

1/5)التأسيسنقضانطر: 1ا-6 6،22 35).
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المثبتين:المؤمنينالجقأقوالذكر

إتا@صالوأفقاالحنتننفرآستمعأئهإكأوص)قللى:تعااللهقال

2،.1،لجى/ا1@به@هئامتاآلزسثدإلىيهدى@جم@قزءانا

عنهمحكايةأخرىآيةفيوقال
فقالوا:منذرينقومهملىولوا!لما

إلىيهدىيدتهبينلمامصذقامويىبغدمنماأنزلسمغنا@تنا)إتا

3لأحفاى/ا1@شتفيمطريزرإكألحق

مستقيمطريقلى@لحقالىالرشد@الىيهدي!أنهفأخبروا
،)1(

وإثباتسبحانه،اللهمعرفةإليهيهديالذيلحقواالرشدوأعظم

بهالاعترافيتمبذلكإذلهم،ومباينتهخلقه،علىوعلوهصفاته،
(2)

نفيذلكونفيثباته،@
ولصفاته.له

منهمالصادقونالمؤمنونسمعهوكذلك
الخطيببكرأبوقالكما

في
اللهعبدحدثني:"تاريخه"

بن
اللهعبدأحدثنيالقرشي،محمد

بن

أيوب(بنإبراهيم
محمدأبوحدثنا(3)

مسلمأبوقال:ماسيبن

قدلحمامافإذايوماخرجتقال:الكجي
فقلتسحرا...فتح

مستقيم،طريقإلى"قوله:(1)
ا

فقط.)ب(من

."له"مط(:)ت،في(2)

ما(3)
بغداد.تاريخمنالمعكوفتينلين
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(2)فساعة(1)فدخلتلا،قال:لحمام؟اأحدأدخلللحمامي:
فتحت

مسلمأباياقائل:ليقالالباب
(3)

يقول:أنشأثمتسلمأسلم

نقمةوإماعلىنعمةالحمدإماعلىلك
تدفع

(4)

اشئته@تشاءوتفعل
لايسمعحيثمنوتسمع

جرخوأناخرجتب(78قأظ/فبادرت
أليسللحمامي:فقلت)5(،

فأخبرتهشيئا؟سمعتهللي:فقالأحد؟الحمامفيليسأنهزعمت

ذلكإنفقال:كان،بما
الشعر،وينشدناحين،كلفيلنايتراءىجني

عندكهلفقلت:
وأنشدني:نعمفقال:شيء؟شعرهمن

مهلاالمفرطالمذنبأيها

جهلاالذنبوتك@سبتمادىكم

بفعلالجليلتسخطوكمكم

فضلاالصنعيحسنوهوسمج

."لحمامافدخلت"بغداد:تاريخفي(1)

)مط(:.حاشيةعلىنسخهفي(2)

ع(:)ت،في(3)
")ب(:وفيمسلمإ،أبا"

ا،.مسلمأبايا"بدل"بل

")ب(:في(4)

."يرفع

."فرخ)مط(:احاشيةعلىنسخةفي(5)
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جفونتهداكيف
(1)

يدريليسمن

عنهأراض
(2)لاأمالعرشعلىمن

فيوروينا
:"الغيلانيات"

اللهعبدعن
بن

لحسينا
(3)

المصيصي
وفدواالذينلجنارأتامرأةهاهنا:(4)ليفقيلطرسوسدخلتقال:

علىمستلقيةامرأةفإذافأتيتهاوسلم،والهعليهاللهصلىاللهرسولعلى

أحداأرأيتفقلت:8(،18قب/1(5)قفاهاظهر
من

وفدواالذينلجنا

اللهعبدحدثنينعم،قالت:يخز؟اللهرسولعلى
سمحجبن

(6)
قال:

والأرض؟السمواتيخلقأنقبلربناكانأينالله،رسولياقلت:

(7)أنهفذكر
فورفيكان

."خوف")ب(:في(1)

6/1)بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه(2) 2 2 0 1 2

"الحسنبناللهعبدابنعنلأالغلانيات،)مط(:في(3)
حطأ،وهو

سقط(4)
)ب(.من

ها".قفاطهر"بدلظهرها"")مط(.في(5)

خطأ.وهو)سمح،)مط(0افي(6)

أنه،فذكر"بدل"قاللأ)مط(؟في(7)

1/5)"لغيلالاتا"ائدهفوفيالافعيبكرأبوأخرجه(8) مطؤلا،(696)رقم(43

2/1)الإصابةفيكماالكبيرمعجمهفينيوالطبرا القاشبكرألوطريقه:ومن0(،3

2/1)الإصابةفيكماالألقابديوالثرازي)29(،رقمالعجائبقونفي 3،)0

2/1)الإصابةفيكماالأفرادفيوالدارقطني فيالديلميمنصوروأبو0(،3
م@د=
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4النملقولذكر

فهموالظتردن@ىفيوا@نمننجو"،لستيق)وحشرتعالى:اللهقال

اذظؤاالئمليأيهانصلةفالتوادألنملعكأتوأإدآحتئ@يورعون

منضحاح@فئبسص@بىهؤلايشعرونونجؤهسليننئحطمتكئملامشكنض

أضلوآندفوروعكعكلغمتنغتابرإلتئ(تثتكراأنأدؤغنىرتوقالقؤلها

.(1ا@ا7النمل/1@الفئلجتعادكفىبرحمت@صوأذضفنىصعبثالزضحئه

فيهمركبأنهالنملعنسبحانهاللهفأخبر
(1)

الشعورهذامثل

النداءبين:لخطاباهذافيجمعتالتيالنملة،(2)هذهولاسيماوالنطق،

أربابها،لىلمساكن!الأمر@اضافةواوالتخصيصوالتنبيهوالتعيين

منغيرهمعلىيدخلونفلاصساكنهملىوالتجاثهم!
لحيواناتا

(3)

لفط،وأعذبخطاببأوجزلاعتذاروالتحذير،وا)4(،سساكنهم

.(6060)(2/21)حجرلابنالفردوسزهرفيكماالفردوس

بناللهعمدوفيه
ويسرقها،الأخبارلأيقلب@حبان؟ابنفيهقاللمصيصي،الحسينا

.(2/46)لمجروحيناانطر:انفرد".إذابه،لاحتجاجايجوزلا

فيحجرابنلحافظاوقال
8/1)اللسان،" صوقاللمتروكين،الأأحد:(74

نعرفلا"لمرأة:ا

")ب(:في(1)

منهم
،"

فيه،.")مط(؟وفي

(2)
@ي

هذه،.أن")ت(.

"لحيوانا")ب(.في(3)

منغيرهمعلىيدخلون@لا"قوله.(4)
مساكنهملحيواناتا

سقط"
ع(.ت،)أ،من
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ولذلك
(1)

م.التب@علىقولهامنالتعجبالسلامعليهسليمانحمل

منبالتهأعرفيكونواأنالنملمنوأخواتهاالنملةبهذهوأحرى

نيالطبرارواهماهذاعلىدلوقدلجهمية.ا
(2)

في
"

معجمه
قال:"

عليهسليمانأنالزهريعنمعمرعنالرزاقعبدعنالدبريحدثنا

أحدرافعةقائمةنملةفرأىيستسقون،وأصحابههوخرجالسلام

النملةهذهإنسقيتم،فقدارجعوالأصحابه:فقال)3(،تستسقيقوائمها

لها"فاستجيباستسقت

"وكذلك")ب(:فى
العليلشفاءاانظر.خطا،وهو

"(1/2 37).

الآتي.بعدماإلىظ()ب،فيالأثرهذاتأخر

")ت(:في

تستقي
"

وهو
خطا.

3/9)مصنفهفيالرزاقعبدأخرحه 5 ، @ينيوالطرا)1294(،رقم(96
الدعاء

(2/2 5 22/2)تاريحفيعساكرواب@)769(،رقم(31 88).

بنعقيلفوصلهمعمر:خولفوقد
خالد.

سلمةأبيصالزهريع@عقيلعنروحبنسلامةعنعزيزبنمحمدفرواه:

مرفوغا.هربرةأبيعن

فيالتخوأبو7(،58)رقم(2/133)الاثارمشكل،شرحفيالطحاويأخرجه

5/1)العظمة 7 والن5(،12/6)بغدادتاريخفيلخطيبوا)6421(،رقم(53

22/2)دمئقتاريخفيعساكر 88).

روح،بنسلامةمنوالوهمخطأ،هذاقلت:
لي@الرازي:حاتمأبوفيهقال

منكرضعيفالرازي:زرعةأبووقال"،الغفلةمح@،عديمحلهبالقوي،

قيل.وأيضاالاعنار...،علىيكتصنعمفال:حديخه؟يكتبله؟قيللحدبث،ا
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حدثناقال:وكيعحدثناأحمد:الإمامقال
عنالعميزيدعنمسعر

يستسقيالسلامعليهماداودبنسليمانضجقال:الناصالصديقأبي

السماءإلىقوائمهاأحدرافعةقفاهاعلىمستلقيةنملةعلىفمربالناس،

منخلقإنااللهم:(1)تقولوهي
فإمارزقك،عنغنىبناليسخلقك،

(2)أنوإماتسقينا،أن
اارجعوللناس:السلامعليهسليمانفقالتهلكنا.

غيركمبدعوةسقيتمفقد
(3)"(4)

منيسمعلمإله
بنعقيلعمه

منيرويوإنماخالد،
كته.

12/3)الكمالتهذيبالظر: 0،53 06).

منحدثلعلهقلت:
صعقيلكتا@

معمرحديثوالمحفوظفأخطا،حفظه

سيأتي.الزهريعنآخرطريقولهلمرسل،ا
سقط

)ت(.م@

."أن)@امابدل/أو"")مط(:في

")ب(.في

الاسخعليهاوكب"،غيرهم
خطأ.وهوكذا"،"

1)ص/الرهدفيأحمدأخرجه .(47)رقم5(،3

3)10103،رقممصنفهفيشيبةأبيابنوآخرجه 5 4 ليحاتمآبيوابن4(،1

9/2)تفسيره 8 031)رقم(58 2/1)الدعاءفينيوالطبرا2(،6 2 54)،)869(

5/1)العظمةفيالمتميخوألو 7 فيحبانوابن)5421(،رقم(52
الثقات

22/2)دمقتاريخفيعساكروابن4(،8/41) 8،62 فينعيموآبو7(،8

.(101/3)الحلية

به.كدامبنمسعرعنطريقمن

الصديقوأبولحديث،اضعيفالعمي.زيدلإسناد،اضعيفمرسلحديثوهو

تالناجي:ا
بعي.
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الطحاويورواه
(1)

الناجيالصديقأبيحديثمنأيضانيوالطبرا
ظهرهاعلىمستلقيةبنملةفمزيستسقي،السلامعليهسليمانخرجقال:

السماء،إلىقوالمهارافعة
ليسخلقك،منخلقإنااللهمتقول:وهي

فقال:تهلكنا.أنوإماتسقيناأنفإمااللهمغنى،ورزقكسقياكعنبنا

فقدارجعوا
ني.الطبراروايةلفظ(2)هذاغيركم.بدعوةسقيتم

رافعةرجلهاب(88قأب/علىقائمةبنملةهوفإذاالطحاوي:ولفظ

صخلقإنااللهمتقول:يديها
تهلكنافلارزقك،عنبناغنىلاخلقك،

فقدارجعوالأصحابه:سليمانفقالادم.بنيبذنوب
غيركمبدعوةسقيتم

(3)

7قأط/ورواه فيالدارقطنيلحسناأبولحافظاأ(9
"سننه"

أبيعن

رضيهريرة
وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهالله

"

رأفعةظهرهاعلىمستلقجةبنملةفمريستسقي،الأنبياءمننبيخرج

فقدارجعوالأصحابه:فقالتستسقي،السماءإلىيديها
سقيتم

"(4)

المهفاتعندلىتعالالتهالمستغيثين"كتاب:فيكماالأخبار""كتاب:في(1)

1)ص/الأندليبشكواللابن"لحاجاتوا آحرمتنزيادةوفي)451(،رقم(12

سقط(2)
)ت(.من

"قوله:(3)
يخركمبدعوة

"
"ةبكوالابنوعندع(،)مط،من

بغيركم،

فيالدارقطنيأخرجه(4)
2/4)سننه فيلحاكموا)7971(،(21

لمستدركا

(1/4 73)(1215).
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وفي
ان@هتأنهاواحد:غيرذكرهاالتيلمشهورةاالوحشحمرقصةالبابهذا

المناجلفوجدتلترثهالماءإلى
(1)

رفعتالعطشجهدهافلماكه،فتأخرتحوله

سبحانهاللهفأرسلواحدبصوتسبحانهاللهلىوجأرت!السماء،لىرأسها!

(1)

سلمةأبيعنالزهريعنحكيمبنتيحىأملىموعونبنمحمدطريقمن

شأنأجلمنلكماستجيبفقدارجعواآخره.فيقالأنهإلابمثلههريرةأليعن

النملة.هذه

محمدقلت.
7/4)جانابنكيروثقهمنعلىأقفلمعونبن 1،)1

قاالبرلات)سؤاوالدارقط@ي
ني-

4 الدارقطنيإلايوثقهلمأبوهوكذلك1(،5

فيالبخاريعنهوسكت8(،7/12)حبانوابن3(،38ني-البرقالات)سؤا

وقال8(،6/38)والتعديللجرحافيحاتمأبيوابن1(،7/6)تاريخه

حمد:أ
وفمعر

أنهالبخاري.آشارلكن
مرسلأ.الرهريعنويير

سمعآوالزهري،منيسمعلمعوناأنعلىيدلانإماوهذا
مراسيل،لكنهامنه

أعلم.والله

معمرروايةوالصوابدونه،منأوعونيضبطهلمخطأ،الإسنادهذاكلوعلى

أعلم.واللهمرسلأالزهريعن

)ع(.فيو"،الناس")مط(:في
"،الناحل"

جمعلمناجل:واتصحيف.ومو

أنلمرادوابه.يرمىأي:به،فيتجلالثجرمنالعودبهيقضبالذيوهومتجل،

ئرب.فلملصيدها،الماءفيمطروخاالشجرمنقطعماوجدتالحمر

11/6)اللسانإانظر 47).
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وانصرفتشربتحتىبالمطرالسماءعليها

الهرويالإسلامشيخوذكر
(2)

اللهعبدعنبإسناده
قال:وهببن

منحياءالعجلعبدمنذالسماءإلىرأسهاترفعلمفإنهاالبقر؟أكرموا"

."وجلعزالله

هندأبيعنأيوببنيحيىعنوهبابنعنمرفوعارويوقد

وسلم:وآلهعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:أنسعن
البقر؟أكرموا"

وجلعزاللهمنحياءالسماءإلىطرفهارفعتماالبهائم،سيدةفإنها
"العجلعبدمنذ

مجهول.هندأبافإنرفعه،يثبتولاقلت:

(2)

(3)

5/1)العظمةفيالئخأبوأخرحه 7 مطؤلا.(1262)رفم(63
عليه.أقفلموالأثر"،الفاروق"كتالهفيذكرهلعله

2/2)الموضوعاتفيلجوزياابنأحرجه اللهعدطريقمن(07
ب@

محمد

"فيهلكنالأنصاري
"بدلحميد"عن

هد،.أبيع@

اللهعدبهوالمتهمموضوع،حديثهذالجوزي:اابنقال
النموى،وه@بن

يضعدتجالاكان"حبان:ابنقال
علىإلاذكرهيحللاالثقات،علىلحديثا

."فيهالقدحسبيل

وهموهذابقوله.الموضوعاتتلخيصفيالذهبيوتعقبه
أنيعنيولعلهمنه.

اللهعبد
وهببن

المعروف.الثقةالمصريهووإنماالوضاع،لي@هذا
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فطرةهذهأنلمقصودوا
فطرالتيالله(1)

(2)
)3(،وغيرهلحيواناعليها

الذيلحيواناأبلدحتى
(4)

ببلادتهيضرب
البقر.وهولمثلا(5)

فصل

حكيتمنبأقوالالمسألةهذهفيعلينايحتجكيفيقول:قائلاولعل

ذكرتحتىبذلكتقنعلمثمبها،فأجلبتحجة،قولهليسممنقوله،
(6)

حتىتقتصرلمثم)7(،لجنباجئتحتىذلكيكفكلمثمالشعراء،أقوال

كله؟ذلكفيلحجةافأينالوحش=وحمربالنملاستشهدت

ورسولهلىتعااللهكلامأنعلمقد:(8)نقولأنالقاثلهذاوجواب

والصحابةالسلامعليهمأنبيائهوساثروسلموالهعليهاللهصلى

@

فطر".")ب(:

ع(:)ب،
."الناسفطر"

فقط.)ب(

الشخ.باقيوفيمط(،)ظ،في
"

التي
فيإلا"

علىكتبفقد)ب(،النسخة

")ب(:ناسخالكلمة5

الذي

ببلادتها".")مط(.

."حكيت")مط(:

."لحتابأفوال")مط(:

يقال")مط(:
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رضيوالتابعين
الله

عندكمليسعنهم
(1)

غايةإذالمسألة،هذهفيحجة

عندكملهمأقوا
عنمعزولةلفظيةوأدلةسمعية،ظواهرتكونأن(2)

لمفنحنبالتكذيب،يقابلواحادهابالتأويل،يدفعمتواترها)3(،اليقين

لأمور:كتبناهوإنماحكيناه،بما(189قأب/عليكمنحتج

جاهل.بهاهومنالحالويعلمالوجود،فيمابعضيعلمأنمنها:

اللهصلىورسولهسبحانهبالتهأولىالإثباتأهلأنيعلمأنومنها:

العلمأهلوطبقاتالإسلاموأئمةوالتابعينوالصحابةوسلموالهعليه

منوالدين=
المعطلةلجهميةا

المسلمين؟طوائفمنخالفلمنفي:النالجهميانعرفأنومنها:

أسجلمنوعلىوالتمثيل؟بالتشبيهشهدمنوعلى
(5)

وعرضبالتكفير؟

الأئمة؟منمزقمن

البدعوعساكروأمراءها،والسنةالإسلامعساكرنعرفأنومنها:

")ب(:في(1)

عندهم
عندكم!.حجةلي@")مط(:فيووقعخطا،وهو"،

")ب(:في

عندهم
وهو"،

ت،)أ،منسقطوقدخطأ،

ع،
"مط(.

عدكما،.

."الئقة)مط(:1في

والمعطلة،.لجهميةا1)مط(:في

منقوطة.غيرت(ب،)أ،وفيتحريفوهو"،استحل")مط(:في

منمزقعنوعرض)ع(:إفي
")مط(:وفي"،الأمة

منيفترقوعرض
"،لأمةا

ظ(.)ب،منلمئبتوالأمةإ،ا"ت(:)1،وفي
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@ئيقاقأمره،منبصيرةعلىالفثتينإحدىلىلمقاتل!اليتحيزوالتجهم،

علير@لسمغا@هوإثبئنؤعنماحثمنويخيئبينةعنماهلفمن

.(42يأنفال/ا1

الغوائل،وبغىبالعداوة،بارزقدلمنفي:النالجهميانعرفأنومنها:

ومخانيثالمعتزلةأفراخأفيظنالقتال؟ونصبلحرب،اناروأسعر

نصبهعلماوينكسوالى،تعااللهرفعهلواءيضعواأناليونانومقلدولجهميةا

(1)شادهاراسياتجبالاويقلقلواورفعه،اللهشادهبناءويهدموالى،تعاالله

هيهاتهيهات!وأعلاها؟رهاأنااتنيراكبكواويطمسوها،وأرسا
(2)

منتهمبئسما
(3)

رو)ولبئ@يعقلون!كانوالوأنفسهم
له-شروأما

1البقرة/أ@يغلمو%لؤأالؤ@أنفسهئم أدنهلؤرليطفزا)يرلدون2(،0

ودبئباقدىرسوله،أزسلىئذهوا@آلبهؤونرهولؤ@لؤرومغواللهبأدؤههخ

9،.8،الصف/أ@لمثركوناولؤكرهلذين@طفعلىاولطيرهآلحق

(4)هذهولكندليل،بألفالمسألةهذهعلىلأتيناشئناولو
نبذة

سقط(1)
)ت(.من

هيهات،."تكزر:)مط(في(2)

."أنفسهملهمسؤلت")ب(:في(3)

سفط(4)
)ت(.من
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(1)جذايسيرة

(2)لهيقاللاقليلهكثير،من

فهواللههداهومنقليل،

لهفمااللهيضللومنالمهتدي،
سبيلمن

(3)

@@@@

(2)

(3)

سقط
)ظ(.من

سقط
)ع(.من

اللهبحمدالرسالةتمتةا(1)فيجاء
اجتماعوهي:توفيقه،وحسن

لحيوسا

رضيلجوزيةاالقيملابنالإسلامية
عه!.الله

المعطلةحر@علىالإملامالجيوشاجتماعاخرهذا")ب(.فيوجاء

آلهوعلىاليين،خاتمعلىاللهوصلىالعالمينربدتهلحمدوالجهمية.وا

العليبالتهإلاقوةولاحولولاالوكيل،ونعماللهوحسبناأجمعين،وصحبه

العظيم.

83شةالاخرةجمادىعثرثامنالاننينيومتعليقهمنالفراغوافق يدعلى@،9

اللهعدبنبكرأبيبنمحمدالله؟رضوانإلىوأحوجهماللهعبادأفقر
زريقبن

لمنة.والحمداودتهلمقدصي.الحنبليا
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العامةالفهارس

اللفظية.الفهارس-1

العلمية.الفهارس+2





اللفظيةالفهارسأولا:

-

انية.القرالاياتفهرس

-

لمرفوعة.الأحاديثافهرس

-

والتابعين.الصحابةعنالاثارفهرس

-

لأعلام.واجاللرافهرس
-

والبدع.لمذاهبواوالفرقالطوائففهرس

-

الشعرية.الأبياتفهرس

-

الجيوشاجتماعفيالواردةالكتبأسماءفهرس

لإسلاميةا





القرآنيةلاياتافهرسا-

الصفحةالابات

*
البقرة*رةسو

0بألهدئالضن@ةاشزوأألذيئ)أؤلبهك 0 4(16)@لايةا0 2

ألئه)ذهب
26،36؟0،44(17)@لايةابؤرمخ... 4

3،904(18)71،@الآيةنازا...أشتؤقدتدىاكلثل)مثلهخ

4(19)@الابةورع@..ظلمثلبهألنسآنجن)ازكمحنب 6

0رلبهمأغبدواألتاس)يايخا 0 8(21)@لآيةا0 7

8(22)@لابةاأيلازضلكمجمل)ألذلى 7

3(22)@لقلحوتوأنتغأندادالله)فلاتخعلوا 6 6

9(29)@لايةالازضى...أماقلكمضلفائذى)هو 0

3،63(17)@الآيةيقملوت...كادوأومافذبحوها..) 7

5(102)@الآيةلهءشرؤاماولتمى...) 2 2

5(144)@الايةرئبخ...منألحقأتهل@غلموفىتكئفاأولؤ(ئذينا)رإن 9

ألتهإت)،..
4(153)ألمحنبريى@ع 0

5(166)@الآيةأتبحوا...أ@ذبمنآتبموأآتذينتبرأ)إز 2

3(167)@الايةعي@هنم...حسقبأغمنهنمألتهيريهص@ذلك 2

2(210)@لآيةاتنظلللىأدئهيآنجيمأنلأطررد!)هل 5 4"

4 6 )حاشية(4

3(249)رألئهءألضنبرجمأ@.".) 1 1

(255)@الايةوآلاركأ...ألتنؤت)وسعكزسته
2 0 5"1 52"2 1 6"2 6 8"5 0 6

(275)@الايةالؤر...إلىالطلئ@ئفنيخرجهراموأئذب.ارقي)ألته
1 6"4 3

4(275)@الايةأند@...يتعكمالايفومود!لاأزلوايأ@لون)اتلإب 5
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الصفحةالآيات

كأعمران@اسورة،

(7)انمذ@فىوألزسخونأدئةإلاتأويلا،يغلم)وما
2 2،14 2 4

م)ويحذر@
(30)82،تئسم@*@ألته

3 5 8

(55)@متوقيف)إفئ
9 0

"2 0
"2 2 7"2 7"3 0

(64)وبنمبهز@بيننا@لمزكتمالؤاإأنكتبجمافل)قل
5 8

(65)@ننيمفىإتحآضتلمانحتز)جأقل
5 8

(70)ألد@نايتتكؤوتلمانكنث)يرلأقل
5 8

(106)@وجوهرتنوذوجوهننققبوم
1 0

(113)أنايو@انكتضأقلتقسو3بز)لنسو(
5 8

(114)ألآخر@وانيؤسلآلنه)يؤسوت
5 8

(144)@اكسلقبلهمنظتقدرسولم)ومامحئذالآ
1 6 3

(199)@يؤمنلمنانحينبأفلمق)رإن
96-؟5،85

@
الناء*رةسو

(40)يفنحقها@حسنةتك)وإن
2 6 2

(48)بهء@لركأنلايغفرالله)إت
2 1 8

(56)@بذلنفغج@ودهمن@ص)@لها
3 0 7

(69)@علنهماللهألغمالدينمعفاؤلئكوأرشولال@هيطع)ومن

(78)@اللهعدئن)قل؟
4 7 1

(79)@ل@ألتهحمةمنأصابك)نآ
4 7 1

(108)انقوذ@منلابزضىمايبيؤنإدمعهم)وهو
3 1 1

(122)قيلا@ألنهمنضدق)ومن(
2 8 4

(134)@بصيرا@لسيفاأ@ئه)ركان
3 5 7

(145)ابخار@منالآمنفلألذزرفىتمنققينا)إت
3 0
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لآياتا

9(158)@ألذإيةز@مه)لل 0،602@5

(164)@ليطخمودمىالله)كم

3(166)@يمثدو@وآنلبكةيحتمه)أنزل@، 5،65

لماندة*اسورةش

(3)@دينكغلكنمأك@نت)أنؤم

أدتهبه)يهدى
(16)ألشلر@بلس@رضونصأتبعمف

(26)@الازص@فى)يتيهوت

(64)@ألنةأطفاماننحرتلازاأؤقدرأ@آ@

2(64)@يئآحيفقيهفمتسوطانيداه)لل 4 2"2 9 5"33،24 4،27

(80)@أنفسهتملهففذمتما)لبش

(118-116)@عادكمإ-تمذتهتمإناتخذوني......لتاستتتأت.)

شلأنعاماسورة@

2(3)@سزكغيغلموفىألآزضىآلشنؤتف)رهوألنة 1 0
"3 0 4"7

(18)عبادة@اتقامر@ؤق)رهو
2 6 8"8

(19)@ألنه-فلبشيأكرشئ:أئ)تل

(65)عدابا@علبهغينبثأنانفادرعلاهو)نل

(73)@لانحقوالازحمىالشؤتظفأند@ى)رهو

(82)@يظتببمنهصبنمسش(،ولزاموا0أنذبى@

(103)ألآبفخر@هر@نذ)لا

(110)@وأبمخر@آئدتهئم)ونقتمث

(122)5ء@ددضئىدورموجحتناله@تجتافاخييئه)أوصكان

(153)تقبئا@م@هذاصزطى)وأن

@اتلأعرارةسو*

(17)@أبد@تمليرننلأنيفر)تم

53

3

5 ،

3

1،73 8



لاياتا

(40)ألمجا@أبؤتلهنم)لالقغ

(54)@آلفلينرتأدتهتباركلاضوأالحلقله)ألا

(54)@ست(تاصفىرأيلأزضألشحؤتضكالذىأدئهرئبهمث1)

(56)@ألصخسنينمفقريبآلتهرحمتن)إ

(143)دئحا@حملهلتجل)فلئاتجلىرته،

(178)@3أثمقتدفهوألثهيهد)@ن

@
@لأنفالارةسو

هأؤليآءانوأ)وما@

ح

(34)تتقور@االأبأؤصلآؤهإن

(42)@بيةعنماطفمن)قيقلك

التوبة*سورة@

(2)ألأزضى@)فمبحوأق

(40)لص@حب@ء@يقولذتغارإاهما@إداثنيزثات@

(69)@تؤةمكخأشذدوأ@تئلكغمن)كا@ذيت

(129)أنحظير@آنمرشرت)وهو

كأيونرسورة*

(3)ألت@و@أ@ذى@قاللهرتبهر)إن

(26)@وزلادبهآلحئ)لذبى(خس@وأ

(58)يحقمحور@تناختنهوقتقرحوأورختهءلندكاللهلفضط)قل

هود*سورة*

(7)انمد@علىعرشه،)ر@ات

(44)الجودى@على)رآشتوت

53

الصفحة

2 9،33 6 3

9،02 7،5

2 9،73 0
،0

5

9 ، 2 2 8 ، 2 0 الم6

2 )الحاشبة(9

9،02 7

3 5،53 6 0

0 84 6 8 ،



الصفحةالايات

ف*يو@سورة-

2(38)@وعلىآلتاسعلتااللهدملمنللف)ذ1 6 1

عد*الرسورة@

2(2)@الزلف@كلآشترئ)تم 7 5

2(9)@الصنعالالجيروالثنهدة)علىاثفتب 0 5

اهبم*إبرسورة@

(28)اتبرار@إرتؤمهتموأحتوأكضاألتهلغتبدلوأائدينإلىتر)ألتم

@النحلسورة@

7(2)@@أترهمنبآلروحب@لبهكة)يزل 7

4(17)@لايخثق@اقكس)أسن 4 4

4(20)@نجلفردىو@خشتا)لايخلقون 4 4

3(26)أنقواعد@مىتجيخهرآلته)فات 4 3

4(40)@كيكونلابهىأردنه(رتقرلإدالمنى:)إتماقؤلا 4 3

9(50)لزقهز@ئنز3)يخاثؤن 0
"52 0،"2 2"2 7 1"2 9 9"3 0 5"4 7 0

الله)إن
4،04(128)@نخسحوه@ؤاندب@انقوأانذينح 6 1

الإسراء*سورةكلا

(31)حظاكمبزا@ن@فتلهض)إق
1 5 4

(42)بيلأ@الضكطدىإكلأنغؤأ)ا"ا
2 0 5"4 1 9

(72)س@لا@وأعلأعشفىألاحرةأغى@هو@ئل!لىه)ومن؟
6 8

(79)ا@نخوصمقاصمارتكلحثكأن)عمع
2 93

(110)@الرتهقادعوأأوأدنهاذعرأ)دل

الكهف*سورة*

(5)@أفؤههتممنتخرج@لصة@برت
2 3 9

(17)انمفند@فهوألنهبهد)من
2 1

5 3



لاياتا

(45)@أنزنةألذياكبماالحيؤةمنل@)واضرت

1-103)أكلأ@لاخسر@"لم@نئم،هل)نل 04)

(109)@دصقنكلتمداداالخرنؤكار)فل

مريم*سورة؟ل!

(52)يخا@)رقرنجه

(59)@ألثهؤت-وات@حوأألقلؤةأصحاعوأصنفلغدنممن)خل@

(76)@هدئآفتدؤأآتدبألنه)ريزلد

طه*سورةء

(1)@)طه

(5)4،الغلى@وأشؤتلازصاصلقننن)ترللا

1(5)@آشنوئانعرشعلى)الرخمن 88"9 81"9 91"102"02"

2 2،52 2،72 2،82 3،842،5

2 7،52 8،32 8،82 8،953،0

33،903،413،43 4،83 4،9

38،40 3،40 6،40 8،4

، 4 2 5 ، 4 2 4 ، 4 1 8 ، 4 1

4 6 5 ، 4 6 0

(6)@الازضفىوماومافىآلتؤتله@)آشتوئ

3(39)@@نجقعك)ولفضنع 5 9

ممصا)إننى
(46)@وأرهاشع

(71)@اقخلحمدغفى)ولاضفبمبهغ
0 6،22 2 8

@لأنجيا.اسورة*

(23)@ي@نئلو%وهنميفملكا)لايممثل

(87)@أتالألأإلهأنالظلنتفى)فنادئ

53

الصفحة

3 9

3 4 9

9 ، 2 0 7،2@

2 6،82 7،0

80،333،2

23،53 7

، 4 5،2

،4 7،05 0

8

لم،144،46

3 1،14 6 1

،2 8،219)

3 9



الصفحةالايات

@لحجاسورة"

3(7)لارتبءنجها@الناعةءانيه)و(ن 0 0

كألمؤمنوناسورة@

2(28)@علىألفنكنعكومنآشرت(تذا)ف@ 0 8

لنور*اسورة*

1،82،35(35)لزررو@ثللازضنوالشؤتنرر)أدته 84

2(39)مآ@ألظتافىبهنجم@يفيمز@@إ-م 8

2(04)@فؤيهءمزجشمؤجبقمنسهفىنجرلبن)أؤكطدنمئ 8 ، 2،737 ،3 4

@قانالفرسورة"

3(2)نقدليى@نقنرهثه@ص@ل)وضك 6 6

3(23)فنثزا@ممآ2ع@لىجعفةمنماعسلؤاك)وقدقآإ 3،278)الحاشية(،1

)الحاشية(

لاأتذىالشعلى)ونونحل
عضدهوسنخيمو@

ح

@(58)9 1

2(59)5ءخبيرا@د@ننلالزخمقانمركن)ئراشخوى@ 2 5"2 7 5"308"

13،23 8،560،4

0 7،44 6،24 6 7 ، 4 6 5

1،43(62)سبنهدد@ربئس@داللأإن 1 2

@النملسورة؟ل!

(18-17)@وألإصالجئوصخردهلنئن)وحثر
5 1 4

(19)فوصلها@ضنضاح@)@نبتر
5 1 4

"القصصسورةء

(14)شرى@ووأشذهبلغ)ولتا
2 0 7"4 7 0

(88)@الأوخهةهالذشئء)في
4 63

*
العنكبوت،رةسو

(42)@الححيمانحرير)ومو
3

5 3



الصفحةالآيات

@لقمانسورة*

(9)@ألحمألحربر)وهو

(27)شجوو@منلىألارضىتماا)ولز
3 6 0

(34)@ألمناعةعتموعندهآلتهن)إ
3 53

@السجدةسورة@

(4)انغرثى@علىأشتوى)نر
50،22 2،72 7،54 6 6

(6-4)@أتاسسئةومائتنهحاقؤآلأزضألشنؤتظقاتذى)ألئه
8،819

(5)@إفيئغرجئؤألأزضإلىألشنذمفلانر)بدئرا
0،9502

2

2 7

3

2

8ا؟ة
،2

(11)@بكموضاندىاتمؤتظديوفبهم)فل
2 1 8

اب*لأحزاسورة@

(66)الار@فىوصههتمتقلب)يع
5 2

سبأ@سورة@

دمع)ولا
(23)ؤ@عندهالثمحة

93"3 6 4

جم@
فاطر@رةسو

(3)@اللهعترخلىمق)مل
4 4 3"4 4 4

(01)@ألظجم@اتكليقححد))يخه
8 9"502"2 2 5"2 7،22 9 9"53 0

"3 6 0
"

4 5 2 ، 4 2 5 ، 4 1،84 6،04 7 0

(11)إلأبعق@ةء@تصحألثىولامقنخمل)وما
3 5 6

(19)لجححير@ؤالاحكئ)ومايتوى
7 5

(41)نزولأ@أرؤألأزضلشمؤتايمملثألنه)إن
3 6 1

لايرغسورة@

(58)@زحيصزتفولاش)سنئم
3 97

(82)@فيكوتلهبهنيفولأنشئاأرادإدا3نرها.)إتتا
512"363

5 3



الصفحةالآبات

كأالصافاتسورة*

4(96)لقلود@وماظتكز)وأدئه 4 4

3(171)@ترمل!الحادلا)ولقذيسقت@ننا 6 2

خاانحررترتك)سنخى
3(180)@يصحمو@ ، 6

بم@صسورة*

5(60-57)@وغناقحميرفنذوقوه)نذا 2

قدم)@لناس
25-5،35(61)ئدا@لا 3

2(75)@لدئ)لا@لقت 1 5"3 5 9"4 4 2"4 5 7"4 5 8"4 6 4

الزمرءسورةء

812-712(37)@نضلمنله/فاأللهيهد)ومن

هدلهمالدين)أؤثبك
2(18)@ألئه 6 2

8(47)@ئحتسبونيكورألمماألثهتفلهم)ولدا 1

1(65)@علكل@خبطقألثركت)لبق 9"2 1 8

(67)@ألقنم@يومفبضحته،جميحا)وألازض
512"4 22"2 5 4"33 2

3(69)رنها@لورألازض)رأشرفت 1 4

3(75)@آلعزشصلمقفبطألمئبهة)ونرى 5 4

"غافرسورة"

(12)آفكبير@أنحلىلنه)فالحكم
9 3

(15)@دوأتعرشألذرخت)ورليع
7،72 0 5

(37)63،صزحا@لىآبقيهمقفىغؤن)وقال
9 2"

012"3

92

"2

ا72
"9

2

4

4

2

(36)@الآمتئبأنبغلملىصزصالىابق)يهئن

4 2

2 7 2

التار@ىيخآضت)دصإذ
،74(48)

(52)@أللغحةولهممعذرغمالظبمل!لابع)يؤم
8

53



الصفحةالآيات

تازإلأ@صدورعنملى)إن
(56)@بئلميههم

2 )حاشية(9

(57)@ألناسظقمنأتحبرلأزصىواالشمؤت)لحفق
5 1 0

87(65-61)مبصمرا@لتهاروايهلشتكؤا@ألئللكمجحلالذى)أدنه

يم@فضلتسورةجملآ

(11-9)@يؤمينفىألازضظقبأنذىلتكمرونأبتبهنم)فل
3 8 1

(11)@دخانو@ألت@!إلىانمتتوكة)ثم
50،290،22 9،438،50 8 ، 3874

4(15)@قؤةأشذضهوظقهخأتذىاللهأتيونا)اولز 4 3

(17)@العشفاشتحبرافهدبمهخنمرد)وأتا

(22)كعكؤ@يشهدعييهغأننشتزون)و@اكنتر
3 6 7

(29)@اندقنارنا@شافرو(@الذين)وقال
3 0 8

(38)@له،يسبحودرتكعند)نائذين
2 0 6

(42)صكبرحمد@تن)تريل
9 2

(46)ننصيد@لطنررنبث)وما
6 7

الثورى@سورة*

(4)@الحطيمالعك)وهو
2 6 5

9(5)@دؤقهنمنتمظرتألننؤتد)ن@ 7،2383

2(11)المير@ألشميعوهوكأ)لنمىكثتهء 4 2ا"244"2 6"267"

3 1،613،23 5 7 ، 3 4

04 7

(52)أفرنا@فنررصالكأؤحبآإ)كذلك
1،41،57 6

@خرفالزصورة@

(13)@نذكر(لمهوتىنرعك)صلنننؤا
2 0 7

"902"93(84)@إلاصرفىألأزضىلهررألت!إلىاتدى)ومر
012"2 5 4"4 6 1

لجاثة*اسورة@

5 3



لآباتا

(2)ألمحكير@الحريىألتهمنألكتب)تزلل

لأحقاتءاسورةيم@

(30)موسى@بغدشأنرلسضنا@تئاإتا)نالوابقومنآ

صمد*سورة"

(15)@أتحابئحميماففطع)وسفوامأ

(35)@سكنموألنهألآغلؤن)وأننر

(38)أنففراء@وأشركنىا)وألنه

"الفنحسورة*

(15)@أل@يذلؤابممأن)يريدوت

(25)@ولشائؤمنتفؤمؤنرجاز)رلؤلا

@
ق*رةسو

(16)اررلد@فيمنيهأر@،و@ننلنسه،به-لؤسرسما)ونضك

(18)عيد@رنجيلدفيلافول،)فابففمن

(30)@مزلل!س)مل

(38)لنهما@وماوألأزضإلنمزتظقمض)ولفذ

الذاريات*سورةء

(10)@الحزصحون)ئنل

(58)@تمتبناذوانفؤةاقزأنهوألنه)إن

الطورءسورة"

(35)@انخلفوتهمأتمغيرشئ.صلفؤش)أنم

النجم*سورة@

(8)@فئدذرنا)تم

(23)@لمنطقمىبهاألتةأنرلناوإبآوبهرأشنمتهبتوهاأكآ""إلأس)إق

(31)@عثو(باأشواألذي)يخزى

5 3

الصفحة

3 )حاشية(1

3 6

4 4 8 ، 3 0

2 )حاشية(8

4 4

4 4



الصفحةالايات

الفمر@سورة@

(14)لأجمننا@)تجرى
3 5،94 6 4 ، 4 5 9 ، 4 5 8 ، 4 4 2 ، 4 4 1

حمن-الرسورة@

(27)@ؤألاكز@دوألحنلرند)وننىونجه
2 4،22 9،44 4،14 4،24 ،،7

4 5،84 5،94 63

(29)موونأر@بزير@ئ
1 7،11 73

الحديد@صورةء

(3)@وأناط@وألظهرلاحرواالآؤل)مو
1 8 5

(4)@انجاسشةفىوالأزصألنؤتصلئتدىا)مو
9 1"9 3

(4)@مابهتنمأبنمعكز)رهو
9،350،230،333،33 9،904 3

(4)@علىأنعششاشترى)تم
2 3،82 7،52 5 4

(28)برسوءلهء@وءاموأاللهآتقواامنوأالديي)جأتها
1 7

لمجادلةءاسورة*

(7)رابعهز@هوإلاثنثل!تخوىمى)ماي@وه
8 51"8 61"871".12"

1 2،22 7،03 0 3 ، 2 8،6

40،390،333،303،4

3 5،33 5،437،43 9،64 6 1

(18)حمفا@ألنهيحعنهم)يؤم
3 )حانية(0

لحشر*اسورةكا@

(23)@انمزص)الشنم
3 5 6

(24)حؤر@آن@انارئآلخكلته)هوأ
3 5 9

يهؤالصفسورة*

رهولؤ@رر؟مغراللهبافؤمهغأدتهعررلطفؤا)يرللإور
(8)بممورر@ا

5 2 2

(9)@الذينكل-علىولطهرهالحقرد@لافدىرسرروأزسلندى)هرا
5 2 2

@لجمعةاسورة@@

5 4



ياتلاا

(5)حنلوأ@انذبن)منل

@لمنافقوناسورة"

356(8)@رصوله-@ثحرةا)ربئه

ثمةالطلاقسورة*

3(12)قديى@شئ.@نصأدنهأن)لفغلوم 0 7

لملك*اسورة@

1(15)مابهما@فامثوأفى 8 1

(16)النبما@رشامنغ5)
0 5،26"،22 2،82 8،71

2

2

4

41 9،404،2

(71-61)@...5لإراألازصكميخفالش!(نفىننأشم.)

"4

9

6"

2ه

0

،5

6(42)نجظبور@للاألخورإلىوبذعؤرساقصيكف)بؤم

2 0

3(51)ألابهر@حمحوألنابالفخربرلبزلنوئكأنذبئكساد)يارب@ 5

لحاقة*اسورةمم@

5(17)@نميةيؤبدلؤقهنمرتكصش)ويخل 0 6

"لمعارخاسورة@ة

(4-2)@تفرح...@انحارحدىاللهنف@داخوله)لنى
2 0 6"2 2 7

9(4-3)@إله...والروحأنمئبةتضرج@انمحارح)دى 0

(4)و@مقدارهنبزس؟رإفيوالروحأنملبه@ة)لقرح
09"

4

2

2

7 2

4

2

2

9

1

93 6

6

،0

"نوخسورة@

(16)@@آتنى-إبمرحمللؤزالهنأنفر)وجمل

لجن؟براسورة*

(2-1)@جم@ائافزسغساإناثقالوأانجنننلمزأشعأنةإكأوحى)ئل

5 4

4 ،



لآياتا

(19)ا@بئعلنهبكزلؤددوابدعوه؟أدنهبمدناملمأ)وأت،

(26)فىغببوءأصدا@بظهرفلاانحث)علم

القبامة*سورةء

(23-22)@لماظربهرتهاإك@ناضر"يزمدص)وص:

لإنسان*اسورةيم@

(27-23)نزدلا@ارألوعنكنرلاتحن))نا

*

النأ@سورة

(26))حراءو@ائا@

الصفحة

2 1،63 6

6

كأزعاتاتسورةء

(27)نها@ل@أ@آ:أسخفئاأشذألغ.

(30-27)منكها@شؤلفا@رعبمنها@شآ:أأسعففاأشذءألغ

"الانفطارسورةء

(12-10)@مانفحلونيغلونكرائايمير@لحفطير@علنكنمطن

وص@ءلبراسورة*

(15-14)مجد@آرألضشأنردؤ@الحموررهو

@لمطففبناسورة"

(15)@نحوبرنزبذبزخهنمعنكلاإكا

"الطارقرةص

(9)ألرابر@تلى)بزم

3 8

2 1

9

4 4

8

لأعلىءاسورةء

9،250،22(1)لأغلى@أرتكأشرسغ 6،82 9 9

الغاشبة*ورة@"

3(7-6)@صجمنلايتسنلاينق@صريعمنلأ@طحاملهملتى )حاشية(2

الفجر@سورة@

(16-15)@أكرمنلفيخقولولضصه/لأكرمه،رئهةاللةإذاطلأنناتال@

5 4



لآياتا

(22)صفاعفا@وألص@كرئكوجما

"الكافرونسورةء

(1)@انعروهجابهافل

لإخلاص*اسورة@

(4-1)أحذ@ألنههوفل

الناس*سورةء

(6-4)@لحناساأنوشواسشرمى

5 4

الصفحة

2 1 4)حاشية(،5 5 8 ، 4 4 8 ، 2 3

8،48

8،54 7،04 1





لمرفوعةالأحاديثافهرس-2

الصحابيالحدبث
جابرلكمأخاخرجوافصلواعلى

أبوهريرةعبذادعاجبريلاللهأحبإذا
ألوهريرةجبريلعبدانادىاللهأحبإذا
برفغسلنيء@متأناإذا

أنسالخلالقاللهإذاحمع
أصحاذكرإذا

فأمسكوابي

ةهريرآبوبأجحتهاالملائكةضربتالسماءفيالأمراللهقضىإذا

جالرالأممجمعتالقبامةيومإذاكان

مالكالتخفيففاسالهربكإلىارجع
صعصعةبن

عار@الراءبنالقبرعذابمناستعيذوابالته

عاسأبنبعضاوأخطأتبعضا،أصبت

الحكمد@معاويةأعتقهافإنهامؤمنة

أعتقها

الطلماتلهأشرقتالذيوجهكنوردعوذ

تضلنيأنالكريموجهكبورأعوذ
جهكبوأعوذ

تميمبيياالبمئرىاقبلوا

البهاثمسحدةفإنهاالبقراكرموا

اشهداللهم

لأرضواالسماواتنورأنتلحمدالكاللهم
السماءفيمنأمي@وآنانيتأمنوألا

الجنةالجةأهلأسكنإذااللهإن

ساجدوهوربهمنيكونمااقربإن

5 4

هريرةأبو

عدالله
جعفربر

جابر

حصينلنعمراد

أن@

عباسابن

لخدرياسعيدأبو

طا@أبيبنعلي

الخطاببنعمر

2 2

3 6

2 2

6

،2 2

8



لحديثا

ظلمةفيخلقهخلقاللهإن

ثلاثةإلىليضحكاللهإن

فيليكرهال@هإن
بكرآبويخطأأنالسماء

السلامهولىتعااللهإن

عراةحفاةيبعثكماللهإن

بيمينةويأخذهاالصدقة،يقبلاللهإن

لجنةالأهليقولاللهإن

أصبععلىالسماواتيمسداللهإن
ينجغيولايناملااللهإن

ينامأنله

الدنياالسماءإلىينزلعروجلاللهإن

سبعينبي@هما....مابعدإن
يسة

قريبسميعتدعونهالذيإن

كريمحييربكمإن

بأعورليسربكمإن

بردينلبرقبلكمكانمصرجلاإن
له

أبرحلاربياوعزتكقال:الشيطانإن
الحشفيأكلهذاصاحبإن

القيامةيوم

الدنياحاجاتمنحاجةعلىليثرتالعبدإن

الدنياعنانقطاعفيكانإداالمؤمنالعجدإد

مجال@يتبعونفضلأسيارةملانكةلتهإن

سماءمسيرةإلىسما.مالينإن

الملائكةتحضرهالميتإن

الجنةفيالعلماءإلىليحتاجونالجنةأهلإن

بفضلفيهانزلوادخلوهاإذالجنةاأهلإن

بأعوريىربكمن@اعور،إنه

اكنبله:قالالفلم،اللهخلقماأول

أعظم؟الذنبأي

5 4

الصحابي
عمروبنعبدال@ه

معاذ
جبلبن

مسعودابن

جابر

هريرأبو
ة

لخدرياسعيدأبو

موسىابو

يرهرأبو
ة

العماس

الفارسيسلمان
عمروابنأن@

سليمبنحابر

لخدرياسعيدأبو

بنعوت
مالك

عباسابن

عازببنالبراء

يرهرأبو
ة

يرهرأبو
ة

جابر

هريرأبو
ة

مسعودابن

2 ، 1 2

3 6 8

2،19

، 3



الحدبت

فإلهااعتفهاقال:الماء.فيقالتالله؟أين

يأرضواالسماواتيخلقأنقبلربناكانأين

ليبجلاالمتحابونأين
ونيواعدىتجزعبدالعبدبض

لجبارا

نورلهمسطعإذنعيمهمفيالجنةأهلبيا

الزماناخرفيالبدعنكون

اللهيكلمهملانلانة
القبامةيوم

العرشعلىاسنوىنم

ربه@لهميتجلى3
سوداءنكتةفيهامراةكفهوفيجبريلجاء

تدمهفبهاالعزةربيضعحتى

اللهفيهاالتيالسماهإلىبهاينتهي

لنوراححابه

الأنبياءيستسقيمننيخرج
فرنيأمتيخير
عنهالناسيغفلشهرذاك

رانورأيت

حمنالرحمهميرالراحمون

السماءفيالذياللهربا

اللهسبحان

وجهدأرنالون:فيقوني،سلو

عبذايلتمساننزلاملكينمنعجبت

الراشدبنالخلفاءوسنةبستيعليكم

5 4

الصحاي

ا
هريرةبو

العفيليرزينأدو

يرهرأبو
ة

عمسبنتأسما.

جابر

محاذ
جلبن

برطرألو
ة

عباسابن

أن@

عار@بنالراء

الغفاريمماذرأبو

ةهريرأبو

أسامة
زيدبن

ذرأبو

عمروبنعبدالله

مطعمجبيربن

عباسابن

1 9

،92 8،9

1 0،93 4 7 ، 2 4

2 3،4

2 9 5 ، 2 4،3

2 3

1 5

2



الحديت

صلاةخمسينعهدإليئ

سريرهأوكرسيهعلىفأجدهعزوجلريفآتن

عرشهعلىوهولىوتعاتباركربيعلىفأدخل

السماءلىصعدوا!تفرقوافماذا

ربيعلىفأستأذن

لحنةااهللماتفرحاماتأحداأنفلو

الدنياالسماءإلىبهاينتهيحتىبروحهفيصعد

عنفيكشف
ساقه

بصوتفينادي

بصوتيهمفيناد

ويتبعونهبهمفينطلق

لخلائقامقاديراللهفدر

رفديألهم@ياللهمقل.
العرشعلىعروجلاللهكان

عياثاالناسيأتيالموتملككان
نورفيكان

نفسهعلىكتابهفيكتب

تعبد؟إلهاكم

كئيرالرجالمنكمل

تعبدكانتماأمةكللتتغ

اللهبحكمفيهمحكمتلقد
أرقعةسبعةفوقمن

الأقلامصريفسمعتلقد

يضحكوهواللهلقي

القرآنلقارئأذنأأشدلنه
عبدهبتوبةافرحلثه

طيبةبرائحةمررتبيأسريلما

النارفيإبراهيمألقيلما

5 4

عباسابن

أنم@

برهرأبو
ة

أن@
ا

ةهريربو

عازببنالبراء

جابر

اسعيدأبو
لجدري

أني@بنعبدالله

جابر

عمروبنعبدالله

حصينبنعمران

حصينبنعمران

ةهريرأبو

سمحجبنعبدالله

يرهرأبو
ة

حصينب@انعمر

موسىأبو

جابر

وأبوعباسابن

لأنصارياحبة

عبيدبنفضالة

أن@

عباسابن

ةهربرأبو

2 2

، 2 4



الصحابيالحدبث
اللهلمافرغ

قادةعرشهعلىاستوىخلقهمن
العمانبن

أبوهريرةالخلقاللهلماتضى
أبوهريرةاللهعلىلهبطبحبلأحدكملوأدلى

أبوسعيدالخدريخلقبيانطلقبيأسريليلة
عمربنعبداللهأقوامعنتبلغنيأقوالمابال

سماءسماءإلىك@،مالين

العاسالسحابقالوا:ماتسمودهذه؟
ما

الرحمنأصابعمنأصبعينبينوهوإلاقل@من
منمنكمما

ربهسيكلمهإلاأحد

نورمنمنابرعلىاللهعدالمفسطون

أبوالدرداءلهأخأواشتكاهشيئامنكماشتكىم@

طيبكسبمنتمرةبعدلتصدقمن

عامربنعقبةوضوءهتوضافاحسنمن

معاذسعدبنأرقعةسبعةفوقمن

جابرالاسفوقتلعلىالقيامةيومنجيءنحن

إسحاقبنمحمدالله؟(.رسولانتسألهاللذينعم.

معصلا

أبودراراهنورانى

مسعودابناللههذاسبيل

ليأباولاللجنةهذه

العباسالسماءوايارضبعدمابينتدرونهل

له؟فاستجيبداعمنهل

فأعطيه؟سأئلمنهل

النارفيوهؤلاءهؤلاءللجنة،

أبوهريرةالعرشفوقعندههومكتوب

الكريموجههإلىالنظرهو

شعرهألشدهلمالحسانقولهوأنا-

نبئابالحقبعثكوالذي

5 4

2 2،7

الصفحة

3-"37

ا-331

3-

6

2

3

2



الصحابيالحديث

ابوهريرةيدعوامرأتهرجلمامنبيدهنفصيوالذي

ربيوعدني
أمتيمنلجنةايدحلأد

العرشفوقواللهذلك،فوقوالرش

وارتفاعيليوجلاتيوعز

عليعرشيفوقوارتفاعيوجلاليوعزتي

لعردشاذلكوفوق

بمينيديهوكلتا

وهووضع
أبوهريرةالعرشعلىعنده

مطعمبنجبيرتقول؟ماأتدريويحك

أن@الجنةباباتيحتىأيديهمبينفأمىياتوني

عمرابنبيديهوأرضهيأخذالجبارسماواته

حصينبنعمرانإلهأتعبداليومكمياحصين،

أبوهريرةاللبلفيملائكةفجكميتعاقبون

يجمع
موسىأبوصعيدواحدفيالقيامةيومالأممالله

يجمع
أبوطريرةصعيدواحدفيالقيامةيومالناسال@ه

عليجمعةكلفيتجاردوتعالىالربالجنةيزورأهل
ربكيعحب

أبوهريرةالملكألاالله:يقول

مزيدمنهلوتقول:النار،فييلقى

الصامتبنعبادةالسماءالدنياإلىليلةكلاللهينرل

الدنياسما.إلىليلةك@،ربناينزل

الدنياالسماءإلىليلةكلربناينزل

أصحافيتؤذونيلا
بي

أصحايتسبوالا
عمربنعبداللهالوحهلاتقبحوا

شعبةبنالمغيرةاللهأيخرمنلاشخص

عمربنعبدال@هالقلوبلاومقلب

"55

2 2 6 ، 2 0

2 22-

37

8

2 8 8



والتابعينالصحابةعنالاثارفهرس-3

راويهالأثر
الأحباركعبسماواتسبعخلقاللهإنأخبرك-
-

اللهفرغإذا
الله...أقبلوالنارلجنةاأهلمن

عبدالعريزبنعمر
-

مسعودابنيرحمكالأرضفيمنارحم
-

الممسرينمنجماعة)استوى(قولهتفسيرديارتفع.
-

عباسابن)استوى(قولهتفسيراسنقر.
-

السماء:إلىاستوى
أبوالعالةارنفع

-

مجاهدالعرشعلىاستوى:
-

عباساسيخلو...فلابرئته،جمبععلىاستولى
-

محاهدالمسلمينعلىإقالهمالنارلهم:إضاءة

-

وهبابنرأسها،..ترفعلمنهاف@البقر،أكرموا
عباسابنفإنهبناها(السماء)أمقولهأما-
دمسعوابنعليه...يخفىلاالعرشفوقوعلاجلالله-

-

السلامداودعليهياعامرالسماءرأسيإلبدرفعت
-

الغنىذوأناإبراهم:لىأوصى!اللهإن
-

الضحاكفثىالقيامةيأمرالسماءيوماللهإن

-

عباسابنعليهفاستوىخلقماأولالعرشخلقاللهإن
-

عباسوابنمسعودابنولم...الماءعلىعرشهعلىكاناللهإن
-

مسعودابنأطيطالهإنحتىملأالعرلشاللهإن

-

محاهدحجائالسبعينالملائكةوبينالعرشبينإن

-

مسعودابننهارولاليلعندهلي@ربكمإن

-

الزهري0،0يستسقونوأصحابههوخرجسليمانإن
-

مسعودابنالتجارة...منبالأمرليهمالجدإن

-

رواحةبنعبداللهامرأةالقرآنصادفافاقرأكتإن

-

عبدالعزيزعمربنحدوذاوفرائضللإيمانإن

الضريالحسنومهابةرزقءوةالمؤمنإن

5 5

9

5

7

6

3 9 3

،33 9

3 8

7

،138



الأنر
-

سجدعرشهعلىالرباستوىلقاملكاإن

-

من...شيءعليهيخفىلاالعرشفوقإنه

لأرضالىآدم!اللهأهمط-
-

)استوى(قولهتفسيرفيصعد.أي
فإن...إلهكم...محمدكانإنالناسأيها-

-

معهم(هو)إلاقولهديبعلمه.
-

والآخر(...الأول)هوقولهليبلصا
-

دعائه...فييقولكانداودأدبلغ@ي

-

نفسه...فيفقالالجنةفيبينارجل

-

مثلهعلىمستلتيبينمارجل
في

الحة

-

بين
السالعةالسماء

سبعون...العرسوبين
-

ملكااللهبعث
بختنضرإلىالملانكةمن

-

السنةأهلوحوهتبيض

-

بالتهتتشقق

-

في...تمكرواولاشيءكلفيتفكروا
-

يومالعرشعلىاستوىثم
لجمعة..ا

-

الصديقبنتالصديقة
-

السلام...عليهماداودلنسليمانخرج
-

بنملة..فمريمسسقيسليمانخرج
-

حكيمبتخولةهذهتعرفهاآمادعها
-

تعغجاهلاكانفإرالرجل،دعوا
-

لي.ادعو!للملائكة.قالاللهأنلنادكر
-

اللهوزوجنيأهاليكن،زوجكن
من...

-

عرشهفوقمنحمنالرزوجنجك
-

والحيتان...الح@ىتسبيحيونسسمع
-

بعده..منلأمراوولاة@س@اللهرسولسن

-

حقاللهوعدبأنلنمهدت

5 5

راوبه

رافعبنيحى

مسعودابن

عباسابن

عباسابن

الصديقبكرأبو

مقاتل

قاتل

الفميعباس

جاهد

سحاقب@!ا

عاسابن

اسدي

عباسابن

قتادة

وقصسر

الناجيالصديقأبو
الناجيالصديقأبو

الخطاببنعمر

لأحباراكب

بىاليهالوت
لمؤم@ناأمزيب

المؤمنينأمزيب

الحسن

عدالعريزبنعمر

رواحةبنعبدالله

3-94

3 9

1 6 7

1 8،33 9 9

1 0،51 7

3 9



الأئر

العرشفوقواللهلماء،اعلىالعرش

ومنهوذاف@
وجوههمعلىيسجدونمعه

عباديفوقال@هأناالتوراة:في
عباديفوقانالى:تعااللهقال
خلقتلماعزوجل:اللهقال

عباديفوقال@هأناالتوراة:فياللهقال
الذين...اهلكمنربياموسى:قال

قعد.قال:
العرش...)علىقولهتفسيرفي

معي...ادخللوسف:العزيزامراةقالت

كتيرة...نيليوسف.!العزيزامرأةقالت

ملكزمنفيالناسقحط
ملود..من

السماءفيآنتربياةإسرائيلبنوقالت

أرضهفياللهانبةالفلوب

من...الصلاةيطيلالسلامعليهداودكان

رضيزينبكانت
على...تمتخرعنهاالله

الدهريخةياالرجل:قوليكرهونكانوا

اللهأنفيرغمالرجل:قوليكرهونكانوا

اللهأنفيرغمالرجل.قوليكرهونكانوا

حيث...للهواالرجل:قولهونيكركانوا

لأرض..واالسماواتمايقولون:كانوا
لى@نساءالنبيأحبكنت

منالأمرإنماهاهناأراكملا
هاهنا

ذكرباحسنإلابذكرلا

النحلكدويالعرشحولدوئللذكر

علم..فوقهم،منيقول:آنيستطعليم
إنك...اللهمقال:النارفيإبراهيمألقيلما

الناس..استقبلهالامعمرقدملما

أخريتي...ربقالإبلي@....اللهلعنلما

راويه

مسعودابن

عميرةبنعدي

لأجاراكعب

لأحباراكعب

الحسى

لأحباراكعب

عباسابن

منبهبنوهب

عباسابن

جيرسعيدس

فتادة

الملصبعض

الئانابت
ني

مالكبنأن@

السخعياهيمإبر

النخعيإبراهيم

لححعياإبراهيم
لنخعياا@رإد

محاهد

عاسابن

عمرب@
الخطا@

العلمأهل

الأحباركعب

عباسابن

قيس

مةأماألو

1 8،23 9

3 ، 9

،51 7 7

1 7،438 2

1 7،638



لأثرا
-

أقرب...الخلقمنعدربكشيءليس
-

ليلولانهارربكمعدليس
-

السماءفيلقلت:الله؟أينسئلتلو

-

إسرافيلمنإليهأقربسيءربكعندليى
ما-

سبعة...كرشهإلىالسابعةالسماءبين

ما-
بين

مشرة...الأرضإلىالسماء

ما
مشرة...تليهاوالنيالدنياالسماءبين

ما
بعد...رأسهالسلامعليهداودرفع

ما
السماءإلىراسهالسلامعليهداودرفع

منهإلبئأحبهوحديثاالإسلامفيسمعتما

المؤمنعدهقلبفينورهمئل

نارأأوقدرجلكمئلنفاقهمفيهؤلاءمثل
نورومخرجهنورمدخلهلمؤمنا

لتهوالحمداللهسبحانقال.من

وجلالهال@هعطمةمن

ماتقدمحمدافإنمحمدايعبدكانمن

قوله.،.فيوأصحابهالجاسيفينزلت

لىوتعاتباركربناشأنهذا
سمعامرأةهذه

شكواها...الله

تتراكب...كمايتراكبونالأمةهذهفيهم

معهموعلمهالعرش،علىعزوجلاللههو

مكانكلفيوعلمهطرشهعلىهو

معهموعلمهعرشهعلىهو

علمهالرشعلىهو
كانوااينمامعهم

بعلمهمعهموهوالعرش،علىهو

كانوااينمامعهموعلمهعرشهفوقهو

عمينمأبصرالحنافقهو

5 5

راويه

الحسن

مسعودابن

التيميسليمان
الحسن

عباسابن

مسعودابن

مسعودابن

ليلجداعبداللهأبو

ليلجداعبداللهألر

عبدالعزيزبنعمر

كحببنأي

وغيرهعاسابن

كعببنأبي

مسعودابن

قتادة

الصديقبكرأبو

وقنادةلحسنا

مسعودابن

الخطاببنعمر

مجاهد

الضحاك

عباسابن

لضحاك

الحسن

8،24 1

م@8

2 1،32 35-

2 3،693 0

1 6



لأنرا
-

بالنهاريفبلهلابالليلحقأدثهأنوأعلم

-

لقتلتقتلهأحببتلووالله

-

لتقتلهقتلهكنتلولأخثمىإنياللهوايم

-

السماءدتانمنالأرضلدتانويل

-

منتدريويلك
هذه؟

-

@ي...وعظمتهالرحمنثقلمنيعني
-

شتىويدبرونمغايقانلون

بالكتابيكذبون-
-

الليلشطرعزوجلالربينزل

5 5

راوله

الصديقبكرأبو

بنعمر
الخطا@

الخطا@بنعمر

عباسابن

الكؤاءلنعدالله

عباسالن

عميرعيدب@

الصفحة

1 7 )حاشية(6

383

1 8

-175

3 99-."،41 54





لأعلامواالرجالفهرس-4
الاسم

البعليإسحاقبنإبراهم

محمدبنإبراهيم
)نفطويه(الأزديعرفةبن

الأنصاريكعببنأبي
9،49،59،61حنبلأحمدبن 5،12 6،42،3"3 0،6

03،113،143 2 3 ، 3 1 8 ، 3،13 4،93 5،2

سريحبنعمربنأحمد-
أرسطو-
-

راهويهبنإبراهمب@إسحاق

-

مذيلتراإسماعيل
-

بنإسماعيل
التميميالفضلبنمحمد

-

الفرج()دنأصبغ
الصلتأليبنأمية-

-

ب@أن@
لكما

-

لحاابثر
في

-

نيالزهراعمربنئر
-

الكنديالوليدبنكر
-

نيالبنانابت
-

عبداللهبنجابر

-

الض@يلحميدعبداب@جرير
-

البجليعبداللهبنجرير
-

خانجنكحر

-

صفوان()بنجهم
-

بنالحارث
المحاسبيأسد

-

الحجا@

5 5

1 7

،32

0 9 ، 3 0

،44 3،7

،5 1 6 ، 4 8

4 8 0

2 6،82 7 2

77

1 8،73 2



لاسما
-

الكرمانيإسماعيلبنحرب
البصريلحسنا-
-

البغويمسعودبنالحسين
زيدبنحماد-

بنحماد-
البوشنحيهماد

-

إسحاقبرحبل
-

مصعببنخارجة

خالد-
البلخيمعادأبوسليمافىبن

-

الكنديالمثنىبنالخضر
الألدلصيلمقرياعبداللهبنخلف-
-

دعلحبنخليد
-

الفراهيديأحمدلنالخليل
-

)الظاهري(نيايلاص@هاعليبنداود
انكوذ-

-

الرقةذو
-

لموناذو
-

لمرادي()اسليمانبنالرليع
-

)الرأي(حمنعدالرأبيبنربيعة
-

عديبنالزبير
-

عها(الله)رضيجحشتريب
-

سعد
الرنجانيعليبن

-

جبيرسعيدبن

-

الضبعيعامربنسعيد
-

الثوريدسفبا
-

حرببنسليمان

-

السلامعليهداود()بنسليمان
-

التيميطرخانبنسليمان
-

داودبرسعيد

5 5

3 4،0

1،54،56،01 8،6

2 5،2

2 1،22 3،5

9

3

3

6

5

9

8

الصفحة

،33 9 0

،33 9

،333

،223

1 8

،138 0

،33 9



ا
لاسم

-

عبيدبنثريح

-

الحجاحبنسعبة
-

الصري@بنصالح
الضحاك-

عانثة-
رضي

عنهاالله
-

عليبنعاصم
-

العوامبنعباد
-

مرداسبنالداس
-

الأشببليلحقعدا
-

طأبيبنحمنعبدالر
طابنارازي-3

3
-

مهديبنعبدالرحمن
-

الكنانييحبىبنعبدالعزيز
-

لجبلياعدالفادر
-

هاويلراعدالفادر
-

أحمدبنعدالله
1حنبلبن 7،33 0،57

-

بريدةبنعدالله

-

رواحهبنعبدالله

-

المالكينيالقيروازيدأبيبنعبدالله
-

لحميدياالزيربنعدالله
-

عباسبنعبدال@ه
-

الكؤاءبنعبداله
-

المباركبنعبدال@ه
-

عمربنعبدالله

-

الوليدبنمحمدبنعبدالله
-

مسعودبنعبدالله

-

عميربنعبدالملك

-

اقزلواها@لواعبد

-

عميرعيدبن

5 5

8 7،13 8،338 4

1 7،63 0 0

3 2،933

2 7،738 9

3،13 1،83 4 9 ، 3 2،53 9 9

1 37-138

1 6،74 7،44 7

2،21 7،2137 9 ، 3 0

"9،12 7،53 2،43 7

، 1 6 9 ، 2

4 1



لاسما
الغلامعت@ة-
وعمرأبوالشهرزوريلحسناأجمببنعثمان-

سيبةأبيبنعتمان-

عفانلنعثمان-

عميرأبيبنعثمان-

-

أرطاةلنعدي
-

عبداللهبنعكرمة

-

الحكمبنعلي
-

طالبأبيبنعلي
-

خشرمبنعلي
-

عا@بنعلي
-

ب@علي
لمدييا

-

الخطاببنعمر
-

عبدالعزيربنعمر
-

شداد()بنةعتر

-

بنعوانة
لحكما

فاطمة-
بن

محمد
رضي

عنهاالله

-

فرعود
-

عياضبنالفضيل
السدولصي(دعامة)بنقتادة-
-

سعيد()ب@قنيبة

-

لأحباراكعب
-

رلجة()بنلبيد

-

لنالليت
سعد

مالك-
أن@ب@

دبارلنمالك-

-

جبربنمجاهد

-

الشافعيإدريسبنمحمد

5 6

2

9،31 8،03 9

7

2 2،12 5،03 5

، 3 4 3 ، 3 2

،"40

9،22 7 1

37،551،4614

38،33 9

8

1 8،33 2 9

37،54 7 6

1 8،23 2 9

10،22 2،42 2،72 2،837 1

1 8،81

، 3 9 2

2 3،912 4 3 ، 2



الاسم
ارازي3أبوطإدريسبنمحمد
محمد

)المطلبي(إسحاقبن
البخاريإسماعيلبنمحمد
الطبريجريربنمحمد
الثانيالحسنبنمحمد
المالكيزمنينابيبنمحمد
)الدهبي(الحافطعثمادبنمحمد
بكرأبوالتيميسورةبنمحمودبنمحمد

المقدلصيطاهربنمحمد
الباقلانيالطيببنمحمد
)القرظي(كعببنمحمد
المدينيفهدبنمحمد
التجيبيلكرألوموهببنمحمد

لي(الكوالأجدع)بنمسروق

الححاجبنمسلم

بن
بناحمد

الأصبهانيمحمد

@اتل

هاورنبنوسى

بنالدينموفق
قدامةابنتدامة-

شميلبنالنضر

بننعيم
حماد

ليالبكانوف

الرزايعبيدبنهام

بنالهيئم
الدوريخلف

جريربنو@

مبهبنوهب

آدمبنيحيى
5 6

3 5،1

3 2،7

3 4 9 ، 4 1 3 ، 3 2 9 ، 1 3،2

الصفحة

3،73 5

، 3

،33

7

3،84 7

3 9 6

1،73 9 9

3،23 6

، 1

3 ، 13



الاسم
-

الطليطليإبراهيمبنيحى
-

رافعبنيحى
-

زكرياأبوزيادبنيحى
-

الأمويسعبدبربحى
-

زكرياأبوعماربنيحى
-

بريحمى
الرازفيمعاذ

-

معينبنيحى

-

الصرصرييوسفبنيحى
-

لرقاسيايزيد
-

الواسطيهارونبريزيد
-

بنيون@
لأعلىعدا

-

الأعرايالن
-

حاتمأبيابن
-

داودأبيابن

-

الدنياأيبن
-

بطةابن
-

نيالباقلاالن
-

لجوزياابن
-

جريرابن

-

خيثمةأبيابر

-

حامدابن

-

خريمةابر
-

خنفرابن
-

ذئبأبيبن
-

رشدابن

والألقابوالكنىالأبناءفهرس،

الاسم
3 4.،3

233،243،353،333،79،"ا

6 ، 3 4

1 9،22 7.،5

5 6

3،3

3،3

3،9

2،9

3 5،24 3

3 ، 3 4

9

8

9

4 3

،

،2 9

3 2



لاسما
-

سيناابن

-

الطيبابن
-

عقيلابن
ا-

عرفةبن
-

6عبدالبرابن 7،16 8،187

-

عباسابن
-

قدامةابن

ا-
فوردبن

-

كلابابن
-

@اجهابن

-

مندهابن

-

لمباركاابن
-

منيعابن
-

لألصارياإسماعيلأبو
بنأحمدآبو-

لحداد(ا)ابنالشافعيلحسينا

ازيلشيراإسحاقأبو-
-

مةأ@اأبو

-

العسالأحمدأبو

-

داودأبيبنبكرأبو

-

الآبريممابكرأبو
موهببنبكرأبو-

-

لصديق()ابكرأبو

-

لحضرميابكرأبو
شيبةأبيبنبكرآبو-

-

الخلالغلامعبدالعزبزبكرأبو

-

فوركبنبكرأبو
لخطيبابكرأبو-
لمروذيابكرأبو-

5 6

الصفحة

8،85 1

8

،110،2400 8 ، 2،24 78 ، 3 9

4 3،14 3،44 3 7

37،237

1 9،82 0

9

2 9،33 7

، 1 6

،54 3 1

1 6،21 6



الصفحةالاسم
-

!37الباقلانيبنبكرأبو
-

37الطحاويجعفرأبو 7

-

محمدجعفرأبو
2الطريمماجريربن 93

-

4ليالهمداجعفرأبو 3 2

-

9ابوحنيفة 59 8 ، ا@1773

-

3الرازيحاتمألر 5،03 5 1

-

4الطبريلحسناأبو 37

-

9،22الأسعريإسماعيلبنعليالحس@أبو 8،437،54 3،34 3،8

-

الدارقطنيلحسناآبو

44"4 9"4 6

7

-

2القابسيلحسناأبو 2 6

-

احامدأبو
2لإسفرايي@ي 8،82 5؟8،99

-

2العمرانيالخيرأبو 8 0

-

3داودأبو 4،93 7 2

-

2لرازيازرعةأبو 6،63 5،03 5 2

-

37،438،400،420،440،460،4414الأصبهانيالشيخأبو
-

1صالحأبو 37
-

العالةأدو
3 9 2

-

4ثعلببنالعاسأبو 0 9
-

طال@303أبو
-

2سريحب@العباسأبو 5،22 5،83 0 0

-

3السراجالعباسأبو 4،81 88
-

3بطةبنأبوعبدالله 7 5

-

القلان@العباسأبو
4ي 33

-

حمداالعباسابو
7الرازيالمختاربنلمظفرامحمدبر لم2

-

4الشيراريخفجفبنعبداللهآبو 2 6
-

1لحاكماعبداللهأبو 9،32 9 2
-

عيدةأبو
2 0،72 2،84 0

5 6



أبو-
أبر-
-

أبو
أبو-
أبو-
أبو-
أبو-
أبو-
-

أبو
-

أبو
أبو-
أبو-
-

أبو
-

أبو
أبو-
-

أبو
أبو-
أبو-

-

أبو
-

أبو
-

أبو
أبو-

ا
لاسم

المالكيالقرطبيعدالله
المكيعثمانبنعمروبنعبدالله
نيالصابوعحمان

لخواصاعبيدة

مالكبنعبدالله

محمدبنعبدالله
مجاهدبن

لأنصارياللهعبدا
بنعبدالله

منده

البرعبدبنعمر

لطلمنكياعمرو

عمر
لأوزاعيا

بنالفضيل
محمد

المقدسيطاهربن

زكريابنفىلمعااالفرج

القزابالفضل

التميميالفضل

اللالكانيالنافعيالطبريالقاسم

التيميالقاسم

عساكربنالقاسم

لجيلياعبدالقادر

موسى
لمدينيا
بنعبداللهمحمد

المقدلمىأحمد

القطيعيمعمر

لجوينياالمعالي
كلآببنسعيدبنعبداللهمحمد

مطيع

نعيم
نيلأصجهاا

يرهر
ة

5 6

2 8،54 1،2

."،33"،333،7

4 3،8

7،337

4 3

4 7

2 9

، 3 9

،91 8 9

2 3،42 3

4 37 ، 4 2

،1 9

، 4 1



المفحةالاسم

-

2بوسفأبو 0
،03 77

1لأنرما- 9،44 1 5

عيلأوزاا-
1 8،61 93

33لأصمعيا- 9

4هريلأزا- 1 2

-

الأخفث@214
ريلبخاا-

6 3،13 2،73 2،933،33 5،23 6،23 6،438،5414

-

9البيهقي 6 ، 1 8 6 ، 1 8 56 ، 2 73 ، 104 ، 3 1 8 ، 39 ، 37 9 ، 3 203 9 2 ، 4 37 ، 4

-

3البوبطي 4 3

-

4"7البغوي

3مذيلترا- 4،93 6 9

-

337الثعلبي

-

3الحاكم 2 4 ، 2 7 5

-

4الخطابي 3 1 ، 2 8 5

-

3الخطيب 2 9 ، 2 97 ، 2 9 6 ، 2 4 2

00،13الخلال- 0،33 0،53 0،83 1،73 1،903،213،23 4 0

4قطميرالدا- 0 9

الدا-
رمي

2،21 3،46 5،11 7،26 9،11 7،61 8،209،111،93 8

، 3 2 4

اخ@143لسرا-
-

38،338،438السدي 7

-

1النالعى 3،22 6،42 7،54 87

-

19تيميةابنالإسلامشيخ 9 ، 1 97 ، 1 9 4 ، 1 87 ، 8 9 ، 7 6 ، 2 2 ، 20
، 12،4

02،93 1،853،203،33 4،838،31 8،44 3،1

-

لهروياالأنصاريالإسلامشيخ
06،19 8،100،209،237،237،891

4

-

1الصديق 5 4

-

4الطلمنكي 3

5 6



ا
لاسم

لطحاا-
وي

الطبرا-
ني

ني(لكاللا)الطبريا-
العسال-

-

ارازيالدينفخر
القا-

لوهابعبداضي
-

الطيببنبكرأبوالقاضي
-

يعلىأبوالقاضي
-

يعلىأبيالقاصيبنالحسينأبوالقاضي
-

طبيالفر
-

القشيري
لماا-

وردي
وذيلمرا-
-

المزني
لمريصيا-
-

النابغة
لطودصيالنصيرا-
-

النسائي

5 6

2 9،04 3

2 3

2 9

،33 9

،

،4 3

7 ،





5-
بهاوأصحاوالباعلمذاهبواوالفرقالطوائففهرص

الصفحةأوالبدعأرالمذاهبأوالفرقةالطائفة

3إبليس 2،93 8 0

1الرسلاتباع 7

7لأنظارواالعلومأرباب 8

5وشيعتهأرسطو 0 6

السالمةالاراء
ه"9الغابرةوالنرانع

اء025لشعراأقوال

4المشركيناطفال 5 1

5المعتزلةأفراخ 2 1

2بةلأشعرا 6 9

4لأشعريا 5 9

33"لحلولواالاتحاد

2"ا"2،3مالكأصحاب

4"7الشافعيأصحاب

3الظلماتأصحاب 2

2والتابعينالصحابةأقوال 9 7

4اللهتوحيدفيلأنصاروالمهاجرينااقوال 2 7

4الكلآبيةالطانفةإمام 3،24 3 7

12،"لسنةاأه@، 8 6

البدعةأهل

1الإيمانأهل 1

نيلمعااأهل
2 4

ودينلهدىاأهل
2لحقا 8

لخراصنالخوضاأه@،
2 8

والظلملجهلاأهل
2 9

المركبلجهلاأهل
3

5 6



البدعأولمذاهباأوالفرقةأوالطائفة
-

الفقهأهل

-

بالتفسيرالعلمأهل
-

العلمأهل
-

لمتاخريناالأمم
-

لذمةاأهل

-

لأدياناأهل
-

منوالتصوفلمعر@ةاأهل
لمتاخرينوالمتقدمينا

-

القبلةأهل
-

لحديثاأهل
-

والإرحاءالقدربدعة
-

النثيعبدعة
2المعطلةلجهميةا- 9 6

-

7،78،08،89الجهمية 21-9 5،112،712،82 8،580،343،1

3 2،703،35 3،45 94

3لجبريةا- 6 6

-

4الحرورية 4 1

الحكماء-

والسلصالظواهروأصحابلحمابلةا-
-

عنالخارحون
الرسلطاعة

1والبعاةلخوارحا- 9،82 2،22 8،64 4 5

-

الكتابأهلدير
5فضةالرا- 7

5قةدنالزا- 7

لأمةاسلف-

-

السنةصاح@

-

البدعةصاحب
-

ادمبنيطوائف
-

لمشركينوالمعطليناطوائف

5 7

2 2

33

،6

،3 6 7



الصفحةأوالدعأوالمذاهبأوالفرقةالطانفة

5المسلمينطوانف 2 1

5والتجقمعساكرالبدع 2 1

2علماءالحجاكأوالعراق 9 1

77الفلاسفة

8المائينالفلاسفة 0

2الففهاءوالمحدنبن 8 5

2السنةأهلقول 2،32 3،83 5،23 6،237 2

4المتكلمينقول 0 7

3رية/لفدا 6،63 6،7144

3،94،45،45،77،47فقونلمناا 5

5فرعونالمؤمن 8

73الملائكة

7،77،82المعتزلة 6،82 8،610،44 3،704،45 3،45 9،44 6،3605

ع@لمعرضونا
د

8الوحي@صوص 0

ه"6يةلأشعرامأخرو

5لجهميةامخانيث 2 2

الحكماء115مذاهب

88حدةلملاا

88المعطلة

1السلفمذهب 8،62 5،24 63

التابعينسذ@
1 9 2

المجوس
2 9 3

المرجئة
4 4 1

3وأصحابهلمرييا 2،833،53 4،63 4،7214

4الأمةوسلفلجماعةامذ@ 63

والحكماء115الفلاسفةمقالات

مقلدواليونان
2

5 7



حدونلموا-

النحاة-

نيةالنصرا-

رىلنصاا-

التفا"-

ريةلحجاا-

يةدليهوا-

-

اليهود

الباعأولمذاهباأوقةالفرأوالطائفة

5 7

4

9 2،12 9،33 2 6

9 2،12 9،33 2



افهرس-6

الت

كلهاالريةخيريارأيتك

لناشرعت
حورنابعدالهدىدين

إلهاناسغفوقعلوألىتعا

المحبشالنأيغيزإذا

ماالعصرهذاأنحوي
هي

لفظة

النفيصررةفياستعملتإذا

عبدهأرسلاللهأنترألم

اسمهإلىالبياسمالإلهوضم

لهوشق
ليجئهاسمهمن

خاتمللنبو؟عليهأغر
سابقهأنتمناولمئلكألا

ربناوالملدوالنعماءالحمدلك

مهيمنالسماءعرشعلىملبك

بطرفهإليهيسموبثرفلا

حولهوالنورالنورحجابعليه

قدرهالخلقيفدرلامنفسجحان

السماءمهيمنعر@ن@علىمليك

رأسهالدهريرفعلاوساجدهم

تبردلاحرارةلفرطواها

ومالكللشافعيوودادنا

غيرهالغي@يعلملامنتجارد

عرث@فوقالعلىالسماواتفيعلا

مدبرلانشدبصيرسميع

لأبيا

5 7

الشعريةت

معلما.

مظلما.

وأعظما..

..

يرح

ونمود..

جحور..

وأمحد..

0 اشهد0

وبثمهد..

الأمد.

وأمحد..

مؤبد

تتوفد.
موحد..

ويذكر..

يظر..

@دبز..

37

4 7

4 7



4تقتركلاهما.........،.......،...مسوطتانربنايدا 8 0

4كببراأهل.........،.،.،...،..للمجدفهواللأمجدوا 77

4سريراالخلق.....................سبقالذيالأعلىبالباء 7 7

4صوراالعين..،.،.،.،............بصرينالهلاشرجعا 7 8

4مجيرأسير....................رباكفيوقلبياسير 8 2

4تثيرالي...،.....،.....،.....الحويربةإلسلاملقدصح 8 5

4يخضعترفع..........،.،.،.،...علكالعرشلربتواضع 8 0

4موضععرشه....................فوقاستوىثمخلقهقضى 8 1

تدفعنعمة..........،..........علىإماالحمدلك
5 1 2

لايسمعساسة..........،........تثماءفتفعل
5 1 2

4مثاقمرة....................النومفياللهرسولرأيت 8 5

4لقاقبجانح،....................يومالثبيهلىولست! 8 6

2مهراقالعراق.....................علىبشراستوىقد 6 9

73هالكممكن...،.....،...........والرودالظمئانأيهافرد

73مالكشربة.....................يسقيكرضوانيكنلمن@

73انكالدار.....................هذهفيترد@ن@

4مؤثلالأفضل....،.............،..الأج@،نافللته 7 6

4بمبدلكتابه.........،....،......محوالناسيشطيعلا 7 6

4لمعقلاعرشه،....................عرةدونفأغلقسوى 7 6

0راسئامهاذاتحتهملأرضوا 0 0 0 0 0 0،00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4لجندلا0 7 6

4ويعدلالعذل......،..............يقولمالاالهديأطع 8 9

4أعق@(علمهم.....................غزارةمعوتقبلوها 9 1

4محفلوشمال.................،...شمولصنألذواحلى 8 1

4مكملدونه.....................لخلقواالحرسفوقتوحد 8 2

محمذا.....................أنانلهبماذنشهدت
4علمن 73 ، 1 5 7

1متقبلكلاهما.....................ويحيىيحبىأباوأن 5،74 73

1ويعدلفيهم.....................قامإذالأحقاتأخاوأن 5،84 7

5 7



المصللذاكلجهماحزبأيئعر

اتخذلجويريةاإيمانثباتو

عقالالعقولإقدامنهاية

جسومنام@وخهفيوأرواحنا

نستفدولم
عمرناطولبحثنامن

شرفاتهاعلتقدجبالمنوكم

وكم
ودولةرجاليمنرأيناقد

بضونهالنهارهاأثخفايث@

حقاللهوعدبأنشهدت

طافالماءفوقالعرسوأن

شدادملالكةوتحمله

مهربيالمنيةمنأينعبليا

فاوردتهم
قفرةبفبفاءماء

مهلاالمفرطالمذنبأيها

بفعلالجليلتسخطوكمكم

يدريلي@منجفونتهدأكبف

رلأشطاا

العراقعلىبثراستوىقد

الأثرواتبعاللهبحبلتم@ك

5 7

1 6

8

6

2 9





الإسلاميةلجيوشااجتماعفيالواردةالكتبأسماءفهرس-7

الصفحةالكتاباسم

4لأسعريالحس@الأبيلديانة،اأصولعنلإبانةا 3،84 6 6

3العكبريبطةلاسالإبانة، 4،23 9 6

2يعلىأبيللفاضيالأويلات،إبطال 9،63 1 8

4الأشعريلحسنالأبيالصفات،إنبات 5 4

محمدبنعبداللهمنصورأبيللحافطالعلو،إئات
2الوليدلن 7 8

2المقدسيللحافظالعلو،صفةإثات 8،73 9 7

2تيميةابنالإسلاملئخلمصرية،االأجوبة 9 0

37الساجييحىزكريابنللحافظالفقهاء،اختلات 5

4الطلمكيعمرولأبيلعاد،االلأحووالتعرفلمريدي@ااداب 2 1

4لجوينياليالمعالأبيالإرشاد، 3 8

2عبدالرلابنلاستذكار،ا 1 3

1عبدالبرلابنلاستيعاب،ا 6 8

للبيهقي)الصفات(،الأسماءوالصفات-
0 9 ، 1 8 2 ، 1 8 53 2 4 ، 4

2الحسنىالأسماءشرحالحسنى-الأسماءشرحالأسنى 3 7

2للطلمنكيلأصول،ا 0 3

الابنالسنة،أصول
رمنبي

2 37

لداأصول
زوريللشهربن،

2 73

2حامدلأبيالمقه،اصول 9 0

4خفيفبنعبداللهلأبيوالصفات،الأسماءبإئباتالتوحيداعتقاد 2 6

زيالثيرا

حاتمأيلابنالرازيان،زرعةوأبيحاتملأبيلاعتقادا
3 5 0

33،7377للطحاويالطحاوية(،)العقيدةوصاحبيهحنيفةأبياعتقاد

الرازيالدينلفخراللذات،أقسام
4 6 8

4لأشعريالحسنالأبيلي،الأما 5 4

لحضرميابكرلأبيالاستواء،مسألةلىالإيماء!
2 8

5 7



الصفحةالكتاباسم

خلفالقاسملأبيوالاقتداء،لحقالأهلالاهتداء-
2عبداللهبن 2 6

لمالكيالمقريا
-

1خيمةابيابنتاريخ 83

-

2للحاكمنبسابور،ناريخ 9 2

-

5البغداديللخطي@بغداد،تاريخ 1 2

-

1عساكرلابندمثق،تاريخ 8 9

1للبخاريالكبير،لتاريخا- 63

-

4عاكرلابنالمفتري،كذبتبيين 3 8

-

2الطبريجريرلابنالدين،معالمفيالنبصير 9 4

4لعبدالقادرالجيلانيالعارفين،وسبيلالمتقينتحفة- 2 5

-

بنللهيثماللواط،تحريم
3الدوريخلف 9 3

-

2نيللأصبهاوالترهيب،غيبالتر 6 8

-

19تفسيرالطبري 3 ، 66 ،383 ، 204

-

4التنزيلمعالمتفسيرالبعوي- 5 9 ، 4 0 8 ، 3 0 1

-

337والبيان()الكشفالثعلبيتفسير

-

3للسديالتفسير، 8 4

-

3للضحادالتفسير، 8 4

-

حاأبيلابنالتفسير،
3

3 9،43 9 9

-

4القرانلأحكاملجامعاالقرطبي-تفسير 0 8

-

87،110،240،2114عبدالبرلابنالتمهيد،

-

4الباقلانيبكرلأبيالدين،أصولفيالتمهيد 6 0

-

4للأزهرياللغة،تهذيب 1 2

-

2خزيمةلابنالتوحيد، 9 1

-

1الثقفيات 5 7

-

3للبيهقيالثافعي،كلاممنالنصوصجامع 0 6

-

الترمذيعيسىلأبيالجامع،
01،11 2،11 3،14 7،111 5 3 ، 1،53 6 9

3للخلاللجامع،ا- 1 9

بنللحسينالكبير،لجامعا-
4الأشعريأحمد 6 7

5 7



الصفحةالكناباسم

4الأشعريأحمدبنللحسينالصغير،لجامعا- 6 7

-

1داودابيلاب@وطرقه،لحمعةاحديثفيجزء 1 6

-

2نيللزنجالمسائل،اجوابات 5،24 6 2

-

1الإشبيليالحقلعبدالصحيحين،بينالجمع 2 0

-

4الأسعريالحس@لأبيالمفالات،المقالات=جمل 5 5

2الأصبهانيالتيميالمصلبنإسماعيلالقاسملأبيالمحجة،بيانفيالحجة- 6 8

-

نيالأصهانعيملأبيالأولاء،حلية
4 0
04؟ 1 4

-

3للبخاريالعباد،أفعالخلق 2،93 5،338،541،41 64

-

صريالصرديوان

-

4ثابتبنحسانديوان 73

-

عترةديوان
5 0 5

-

4لبيدديوان 7 6

-

4لهرويالأنصارياإسماعيللأبيالكلام،ذم 2 7

-

حنل،بنآحمدللإماملجهمية،اعلىالرد
3 0

-

طأبيلابنلجهمية،اعلىالرد
93الىازي3 2"33 2"33 4"33 5"337"

338

-

لعبدالعزيزالكنانيالجهمية،الردعلى
33 1

-

للدارميلجهمية،اعلىالرد
2 2

-

4)نفطويه(عرفةلابنلجهمية،اعلىالرد 0،94 1 1

-

لجويني،اليالمعالأبيالنطامية،الرسالة
4 38

-

النافعيللإمامالرسالة،
2 4 1

-

نيالقيروازيدأبيلابنالرسالة،
2 1 3

-

فيرسالة
بنلمعمرالسنة،

الأصبهانيأحمد
4 2 4

-

السجزيعماربنليحيىالسنة،فيرسانة
4 3 0

-

نيللباظلابغداد،أهلمساثلجواباتفيرسالة
4 6 2

-

الأنمعريلحنالأديلحزة،ارسالة
4 6 7

-

للذهبيالعلو،السة=الفوقية=فيرسالة
3 2،93 4،938،21 34

5 7



الصفحةالكتاباسم

4حنبلبنأحمدماملمالزهد، 1 3

اللطبرلسنة،ا
ني

"2

بنلعبداللهالشة،
1حنبلبنأحمد 3،61 7،33 2،533،893،43 9،9514

1للخلالالسنة، 2،703،03 0،603 4

النساليأصرمبنلخشيشالسنة،
1 3 1

خزيمةلابنحيد،النوالسنة-

للالكائيلاعتقاد،اأصولشرحالسنة-
للمزنيال@ة،

2 4 5

حاتمأبيلابنالسنة،
3 2 6

نيللصابولحديث،اوأصحابالسلفعقيدةالسنة-
37 6

4بكرالأنرملأبيالسنة، 1 5

الذهبيللحافظالفوقية،فيرسالةالعلو-السنة-

1داودلأبيالسنن، 0 7 ، 1 0 6 ، 1 0 5

1ماجهلابنالسنن، 1 6

رفطنياللدلسنن،ا
5 1 8

2للعمرانيالأشرار،والقدريةالمعتزلةعلىالردفيالانتصارال@ة- 8 1

نيالقييروازيدأبيلابنلجامع،االسنة-
2 1 4

2الطليطلي؟إبراهيمبنليحيىالفقهاء،سير 0 2

شرح
السنة-السنة-

1)اللالكالي(نيللطبرالاعتقاد،ااصولشرح 7،43 0
،0

3 0،33 9

سرح
الحسنىالأسماءشرحالأسنىالحسنى-الأسماء

موهب،لابنني،القيروازيدأبيالنرسالةشرح

للزنجانيالسة،فيالقصيدةشرح
لاجريالحسشالأبيالنريعة،

ريللبخالصحيح،ا

الححاجبنلمسلمالصحيح،

حبانلابنالصحيح،

5 8

373

9 لأعلامافهرصوراجع7
2 لأافهرسجعورا1

7علاام



الكتاباسم

صريح
الطبريجريرلابنالسنة،
للبيهقىوالصفات،الأسماءالصفات=

93لليرازيالفقهاء،طبقات

.37،438،400،440،46نيالأصبهاالثخلأبيالعظمة،

بنالدينلمو@قلاعتقاد،المعةالعقيدة-
قدامة

المقدسي
الأصبهانينعبملأبيالعفيدة،
2شيبةأبيلابنالعرض، 1

الساجييحيىبنزكرياللحافطالحديث،علل

للحاكملحدبث،اعلوم
الذهبيللحافطالسنةالعلو-
الأشعريلحسنالأبيالرؤية،فيالعمد
نيلحيلاالعبدالقادرالغنية،

الثافعيبكرلأبيالغيلانيات،
9ويلهراإسماعيللأبيالفاروق، 8

تقريعفيالصفاةقرع
أحمدالعاسلأبيالصفات،نفاة

محمدبن

زيالرا

سعدالقاسملأبيال@ة،فيقصيدة
الزنجانيعليبن

فيقصيدة
الترمذيلإسماعيلالسنة،

البغداديللخط@بالكفاية،

الئافعيإدريربنمحمدللإمامالمبسوط،

دفوربنبكرلأبيالمجرد،

نيافقيروازيدآبيلابنلمدولة،امختصر
1أحمدللإماملمسئد،ا 0،91 2،94 0

أسامةأبيبنللحارثالمسد،

الثافعيللإمامالمسند،
3 6 ، 1 1 5

سفانبنللحسنالمسند،

سفيانبنليعفوبالمسند،

5 8

37

،137

2



الصفحةالكتاباسم

نيالكرمالحربلمسائل،ا
3 5،23 9 2

للغويالتفسيرالتنزيل-لممعا

نيللطبرا)الكبير(،المعجم
2،0387.5 1 5

127أحمدالع@اليابيالمعرفة، 7 ، 15 ،3 9 6 ، 38 6 ، 104

1إسحاقبنلمحمدلمغاري،ا 0 3

1الأمويسعيدبرليحىالمغازي، 2،01 7 9

4الأشعريلحسنالأبيلمقاولات،احمللمقالات-ا 3،84 5 5

4لهرويالأنصارياإسماعيللأبيلسائرين،امنازل 2 8

5رشدلابنلأدلة،امناهج 0 6

4لليهقيأحمد،ماقب 3 7

4الأشعريلحسنالأبيالموجز 3 8

2المدينيموسىلأبيني،الأصبهاالتيميالفضلبنإسماعيلمناقب 6 8

2نيالقيروازيدأبيلابنالنوادر، 1 4

1للدارقطنيالنزول، 2 5

للدارميالمريي،بشرعلىالردالفض=
0،21 7،43 2،33 4،33 9

5 8



التفصيليةالعلميةالفهارسب-

بذلك.يتعلقوماوالصفاتوالأسماءالتوحيدا-

وعلومه.التفسير-2

وعلومه.لحديثا-3

الفقه.-4

وعلومها.العربيةاللغة-5



بذلكيتعلقوماوالصفاتوالأسماءالتوحيدفهرسا-

الصفحةالموضوع

عه:اأنووحبد،لنوا

8التوحيدبتحقيقتكونالسعادةملاك- 4

-

عه:اأنو

8لاعتقاديالخبرياالعلميالتوحيدأ- 4

-

8دليله 5

-

8مايتضمه 4

8ويضادهيناقضهما- 6

لإرادياالعلميالتوجدب-
-

8دليله 5 ، 8 4

-

8مايتضمنه 4

8ويضادهيناقضهما- 6

88-87التوحيدينهذينينجمعتالتيالآيات-

بها:يتعلقوماالعلو،مسالة-
لةيادا-

أ-
06،22-9502-8،39الكتابمن 2،822-72 7،21 94-4 2 1

منب-
الشة:

96-93سلالرأقوالا-

1لمر@وعةالأحاديثا-2 6 0 9 7

1الصحابةعلىلموقوفةاالآثار-3 62-1 8 0

1التابعينعنلائارا-4 80-1 9 0

1التابعينتابعيعنالا@ارط- 1ه-90 9

3الإحماعمن-@@ 5،23 7،53 9 6

الفطرة:دليلد-
-

14العلوعندالدعاء1لطلبالتوجه 2 3 ، 3 2 5 ، 2 2 9 لم2-29،

-

4لجوينياليالمعاأبيمعالهمدانيالعلاءأبيقصة 7

5 8



الصفحةالموضوع
-

3الحفليالدلبل 0،893،04 4ه-34 3

العلو:منكريعلىالردج-
لمجادلةواوالزخرتالأنعامبآيات:احتجاجهمعلىالردا-

2مكان.كلفيال@هأنعلى 11-213

بأنهالاستواءتمسيرهفيعاب@ابنبأثراحتجاجهمعلىالرد-2

2برينهجميععلىاستولى 0،94 5 3

-

2الاستواء602-902،فيلمجازاادعانهمعلىالرد 2 8

-

2لىاشوبمعنى:استوىقال:م@علىالرد 6،92 9،733 1

-

4)اسنوى(وابتدأبالعرش(،علىحمن)الرفولهعلىوقفمنعلىالرد 2 5

-

2ملكهأيالعرش.علىاستوىقال:منعلىالرد 70-2 7،12 9 8

-

2الداتلاالغلة،علوبالعلو.المرادانزعممنعلىالرد 7،02 9 8

-

2فوقإلىوالأصابعبالرؤوستجوزالإشارة.لاقال:منعلىالرد 7

،1

-

2العرشلىراجع!الاستواءإنقال.منعلىالرد 6 9

-

2العراقعلىثراستوىبشعر:احتجمنعلىالرد 69-2 7،04 6،2

-

القائل:العفليالاحتجاجعلىالرد
بهآحاطتمالأنالمخلوقات،لأشبهمستوثاكانلوأنهأ-

مخلوق.فهوواحتوتهالأمكنة

لمكاراثبات@المكان،إثباتتوحبلجهةاإئباتأنب-

يوجب
لجسميةا

عليهموالردوالبدعالأهوا.أهلمذاهبد-
-

لجبريةواالقدريةعلىالرد
عس@النبيلاصحابالرافضةمحاداة-

-

العالمبقدمالقانلينالملاحدةمذهب
-

والمعطلةلجهميةاقول

5 8

2 30-231

5 07-508

3 6



الصفحةالموضوع

4تأويلهابطاددالخبريةالصفاتإثباتعلىمئفقونالأشعريةقدماء- 3 8

أحمدالإمامأصحابمتأخرو-
3مننوعفيهمدخلحنبلبن 2 3

أحمدالإمامأنكرهاالتيالبدعة

-

3القرانمشكلمناياتفيلجهميةاعلىالرد 08-314

-

2عليهموالردالنبوة،فيلجهميةاقولأصل 80-281

-

8والمشركينلمعطليناطوائفعلىالرد 8

-

8لجهميةواالمعطلةقولإبطال 8

بهماةيتعلقوماوالصفاتوالأسماءاتوحيد
-

1تعالىاللهأسماءمنالور 9

-

أحدعلىسبحانهإليهالنوريضاف
1وجهين 9

-

4للمؤمنينتكونالخاصةالمعية 0

-

6الموخدتعريف 5

-

6باط@،سواهمعبودكلالذيهولحتى:االإله 5

-

ا-41االدنيافيوأحوالهتعربفه،الحي،القلب

لهوأحواتعريفه،لميت،القلبا-
1لآخرةواالدنيافي 2

4)صبوقارن2،2المعراجليلةربهيرلمأنه-@حلىعلىالصحابةجماع!- 72)

-

3كيف()بلابفولهمالسلفمراد 0 2

362-136بهالربأدعالوقياموالمفعولالفعلمسألة-

-

محمدعحح@71لنبينافضيلة

العملجن@منالجزاءقاعدة.-
-

7القرآنمندليله 1

-

7السنةمندليله 0

6،97،07،1الأخرويةالأحوالعلىالفاعدةهذهنطبيقفيعديدةأمثلة-

7،27،37،4

-

2التةالنقلمعبتعارضلاالعقل 7

-

6،67أسرارمنابوابايفتحلآخرةاوأحوالالقرانفيالتأمل 0

المعادوفهمالقران،وفهمالتوحيد،



الصفحةالموضوع
-

7ه-70أحوالهفيالناسوتفاوتلمعاد،الفهمالطريق

لا-
77والعلمالرسلباتباعإلاوالورلحياةباالروحكماليتم

الصالحوالعملالنافع
عنهالمعرضاوأحوالعنها،والنهيالباع

-

33"الإسلامفيالبدعظهورتدرج

-

338إلبهاوالدعوةمفالتهمظهورلحهمبة:اتاريخ

5الرنادقةأصناف- 7

6نوعانالظلمة- 3

-

5وآهلهلحقايعادونأنهمالباطل.آهلفيالكونيةالسننمن 7

4بصبرتهصحتم@إلاالخلقأكثرحال- 7

-

57-55ومقلدونرؤوسنوعان.المنافقون

-

6بقلبهومحبةاعتقادغيرمنبلسالهأقرمنالمنافق: 2

-

83-77منغبرهلىرسوله-لج@ر!وسنةاللهكتابعنالمعرضينأحوال

لذلكالمخالفةوالأقوالالآراء

لجماعة:واالشةأهلاعتقادمجمل
-

3حنبلأحمدبنللإمام 2 2 ، 3 2 1

-

3الراريانزرعةبيوآحاتملأبي 50-3 5 4

-

2المزنييحىبنإسماعيلإبراهيملأبي 45-259

-

4-441)الأشعريلحسنالأبي (46ه-463)و(459-454)و(51

-

2جريرالطبريجعفرمحمدلنلأبي 95-298

سريجلنعمربنأحمدالعباسلأبي
2 52-258

بنأحمدلأبي
2لحداد(ا)بابنلمعروفاالثافعيلحسينا 60-267

فيالقيروازيدأبيلابن
2 14-2 2 4

4الصوفيةإمامالمئم@رازيخميفبنعبداللهلأبي 26-428

نيالأصبهازيادبنلمعمر
4 28-429

عا@فواند

4العقلصعيفالنظرقاصركلشأن-

5 8



لموضوعا
-

نورولكنوالكلام،والبحثالنفلكئرةالعلملي@
والإيمانالعلمفيادمبنيأصناف-
التصوتفيالقشيرية()الرسالةكتابنقد-
-

احمد،للإماملجهمية(اعلى)الردكتابنسبةصحةإثبات

ذلكفيطعنمنعلىوالرد

التيالعقيدةعلىأحمد()مناقبكتابهفيالبيهقياعتماد-
التيميالحسنأبوصتفها

-

والاعتقادالشةفيالمصنفينومناهجطرالف
-

لا؟أمنعمةالكافرعلىلتهه@،

3 18-321

4 3

3 7

وعلومهالتفسيرفهرس-2

الصفحةالموضوع

معانيها؟لبنأولمؤلفانرهااييالابات

-

2)البقرة.ألؤر@إلىالظلمنئننيخرحهصاموأب.أذولى)أدنه 57)15-16

-

1عوار.)اسوجوبر@رننوذوجوورتت@مى)بزم 01)10-1 1

-

1)الأنعام@لاخيبتمينان)أومىبم 22)1 6

-

)يون@85(ئتقرحوأ@فمدلكووخته-اللهلفقط)قل
9-1 0

-

91-18(35)الورلازضى@ونورالنؤدض)ألنه
27-23و

-

(61-56)صلا@قدشتئرهألئرلكرمرحئالااشزلل)قالوأ
هه-52

-

1،57(52)النورىلؤرا@حعلئه)ولبهلى 6

-

18-17(28بد)اي@ننشرربهء@لورانحنم)رنجحل

-

6(42)القلم@ساقعنيكث@)بزم 5

-

7(27-26لإلسار)اطوبلا@يخلأوسبخهولة@أشحذأقل)رص 1

-

(16-15)المحر@رنه،اتلهماإداألإسننا)د@

-

لكا)ان@فررلى@اجأبها)فل
8(10ونلر 5

-

8(1)الإحلاصأحذ@اللههو)فل

5 8



ا
لحوضوع

لمؤلف:اشرحهاالنيالقرآنجةالألفاظ
منكاة-

-

المصماح
-

مباركةشجرة

-

الصبب
ابلسرا-
-

الفبعة

كظلمات-

-

التجي
عا@فوائد

القرانأمثالعامة-
-

القولنبيناقلازم

-

)ال@لألتهيؤمنلساتحهتضأقلمن)رإنتوله.ولنزسبب

1عمراد 99)

-

كلهمآدمبنيطوالفعلىاشتملتالتيالايات
-

أصنافعلىاشتملتالتيالايات
والإيمانالعلمفيادمبني

-

التفسيريةالاراءتعقب
القرآن:فيالأمثال-
لمائيالمنلاا-
الناريالمنل-2

-

2،54،14،26،4تأفلهاإلىأشارأوالمؤلفصدرهاالتيالمواضع

-

2،43القرانفيالتشبيهات 1"3 4"

-

أهلدينعلىبافيهومنعلىالكتاب()أهللفظالقرانإطلاق

ذلكوادلةالكتاب،

-

سمىلم
روخاوحيهالله

-

نوراوحيهاللهسقىلم
-

وصفاتهم.لهموأحواالناسأقسام

5 8

2

3

2

، 6

"5-61

3

3

7

8-33



وعلومهلحديثافهرس-3

الصفحةالموضوع

-

22-21"أراهىأنور"حديثشرح

-

بينالتوفيق
التعارضظاهرهاالتيلأحاديثا

0،21،22-2388-3 9 0

-

الصحاتعريف
لي

3ةدجالوا- 1،83 1 9

-

الجهالة

-

3ذلكعلىوالردالمثنى،بنالخضرحهالة 1 8

-

5هندأبيجهالة 2 0

-

11،21والآثارللأحاديثالمؤلفتصحيحات 3،24 3،11 8،61 9،01 9،2

2 3،714،23 2،33 2،43 2،63 2،8

93،233،893،438،238،703،9

3 9،13 9،43 9،73 9،9000 3 ، 4

1 8 ، 4 1 7 ، 4 1 4 ، 4 1 3 ، 4 0 6 ، 4 0 5

لإعلالا-
5الحقرأكر@واحديث:رفعيثتلا- 2 0

-

2،154،105،138،353الشواهد، 9

-

"الجهميةعلىالرد"كتابنسبةصحة

3أحمدللإمام 3ا-18 2

أصلهبأنالمؤلفإليهأشارما-
صحيح

0 3،162،15 3،15 7،1383

والكتب:المؤلفينعلىالمؤلفثناء
لمؤلفون.ا-
-

4الترمذيفلانب@إسماعيل 8 0

-

4نيالكرماحرب 0 8

-

4مسعودالبغويبنالحسين 0 6 ، 3 0 1

-

2الفرجبنأصغ 0 3

-

سعد
2الزنجانيعليبن 98

-

3الوراقعبدالوهاب 4 9

-

4كلأببنسعيدبنعبدالله 3
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لموضوعا
لحصيدياالزيربنعبدالله

أحمدبنعبداللهمحمدأبوالدينموفق
المقدسي

محمد
الطبريجريربن
محمد

الأصبهانيالتيميالفضلبن
الصرصرييوسفبنيحى

لهروياالأنصاريإسماعيلأبو

التمسير()صاحبالقرطبيعبداللهأبو

المكىعئمانبنعمروعبداللهأبو

لإسمرايينياحامدأبو
الكب.

للخلاللسنة،اكتاب.

للالكاالسة،لجماعة=واالسنةأهلاعتقادأصولشرحكتاب:

لعثمانالمريصي،لرعلىوالنقضلجهمية،اعلىالردكتابا:

الدارميسعيد

تقريعفيالصفاةقرعكتاب.
أحمدالعباسلأبيالصفات،نفاة

الرازيمحمد

خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرلأبيالتوحيد،كتاب:

1،21المؤلففبهاذكرالتيالمواضع 8 7 ، 8 9 ، 7 6 ، 2،2

2تجميةابنالإسلامشيخسيخه 4،02 9،03 1،83 2،5

الذهبيلحافظاالمؤلففيهاذكرالتيالمواطن

الفقهفهرس-4

لموضوعا

بشرعنامنسوخالصلاةفيالسماءإلىالرأسرفع

جانزالصلاةبعدالسماءلىالرأس!رفع

5 9

9

الطريني

بن

3 0

3 4

1 9 7 ، 1 9،41 9،9

03،33 4،83 8،3

1 8،44 3،24 3 6

1 3،23 4،938

، 4 1

الصفحة



لموضوعا

لمرتداذبيحةحرمة

وعلومهاالعربيةاللغةفهرس-5

الموضوع
معنىفيالاختلاف

ذلكمنالصحيحوبيانالنحاة،عندكاد""

3مصى
9"

الانمنأنواععرةجمعالذيالخطاب

لمركباالتثبيه

المفضلالتنمبجه

5 9

الصفحة



لمراجعوالمصادرافهرس

لمئاوالاحادا
لى@الأوالطبعةلجوابرة،اباسمتحق@ق/عامم،أبيلابنلي:

1 4 1 الرياض.الراية.دار-@1
وتعليق/تحقيقني،للحورقالمشاهير،والصحاحوالمناكروالأباطيلا
1لثة،لئااالطبعةالفريوائيحمنلرعبداد. 4 1 الرياص.الصميعي!دار@،5

العكبري،بطةلابىلمذمومة.االفرقمجانبةوالناجيةالفرقةشريعةعنلإبانةا

يوود.لي،لإثيراعثمارود.معطي،نعسانبنرضاودراسة/تحقيق
سف

1لىالأوالطجعةالوابل، 4 1 الرياصللننر؟الرايةدار@،5

حققهيأشعري،الحسنالأبيالديانة:آصولعنالإبانة
أحاديث/وحرج

1"1لى،لأوالطبعةالأرناؤوط،القادرعبدا دمق-د؟اليادارمكتة@،4

وت.لير

دلحموامحمدوتعليق/دراسةيعلى،أبيللقاضيالتاويلات:إبطال

1لى/لأواالطبعةالجدي، 4 1 0
الكويت.لدهي.الإمامادارمكتجة@،

حويى.
وعلقحققهالمقدلصي،قدامةاسالدينلموفقللمقدلصي،العلو.صفةإثبات

1الأولى،الطجةالغامدي،عطيةبنأحمدد.عليه/ 4 2 العلوممكتبة@،2

لممورة.المدينةالحكم،وا

ليللطراالبهيرلمعحمااحرفيويقعني،للطبراالطوال.الأحاديث
2،محلده

القاهرة.تيمية.ابنمكتحةنثرالسلفي،عدالمجيدحمديتحقيتى/

الطعةدهث@،برعبدالملكتحقيق/المقدلي،للضياءالمختارة؟الأحاديث

1الأولى، 4 1 المكرمة.مكةلحديثة.االنهصةمكتبة@،0

يئحعيبتحقيق/الفارلي،بلبادلالنحان.اب@صحيحتقريبفيالإحسان

1لىلأوالطجةاؤوط،لأرناا 4 0 وتبيرلرسالةامؤلسسة@،8

الخنيحارثبنمحمدعبداللهأليللحشنيوالمحدثين،المقهاءأخار

لىلأواالطبعةالبدري،مصطفىلمساحواشيه/وضعني،القيروا
"1 4 2،@

بيروت.العلمية:الكتبدار
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وتحقيق/دراسة،الفاكهي،إسحاقبنمحمدعبداللهلأبيمكة.أخبار-

1الأولى،الطبعةدهيش،بنعبداللهبنعبدالملك 4 0 ومطجةمكتبة@،7

المكرمة.مكةلحديثة:االهضة
-

محمدبنعليتحقيق/الحسقلاني،حجرلابنالصحابة.تمييزفيالإصابة

1لى،لأوالطبعةالبجاوي،ا 4 1 وت.بيرلجيل:ادارتطوير/@،2

المسنداخر)مطبوعلحميدياالزبيربنعبداللهللحافظالسنة:أصول-

الطبعةالأعظمي،الرحمنحبيبعليه:وعلقأصولهحققللحميدي(

1لى،لأوا 4 0 بيروت.لعلمية:الكتبادار@،9

33)ت/زمنينأبيلابنالة:أصول- وتعليق/وتخريجتحقيق@(،9

بنعبدالله
1الأولى،الطبعةالبخاري،محمد 4 1 الأئرية.الغرباءمكتبة@،5

لمنورةالمديةا

بنمحمودعبداللهأبيجمعالدين.واعنقادالسةأصل
لحذاد،امحمد

1لى،لأواالطبعة 4 0 المرقاد.دار@،9
حمداوتعليق/تحقيقالبيهقي،بكرلأبيالاعتقاد.-

العينين،أبيإبراهيمبن

1لى،لأواالطبعة 4 2 0
اودارالرياض،الفضيلة:دار@،

بيروت.حزم:بن

تحقيقني،الصابوعثمانلأليلأثمة.والحديثاوأصحابالشةأهلاعتقاد

1الثانية،الطبعةالدر،بدروتحريح/ 4 1 لمدينةالأثرية:االغرباءمكت@ة@،5

رة.لم@وا

جعفربنمحمدبكرلأبيوالمجين:العشاقأجارفيالقلوباعتلال

3)ت/لخرائطيا 2 1الأولى،الطبعةالثميخ،غريدتحقيق/@(،7 4 2 1،@

بيروت.العلمية:الكتبدار

والكنىالأسماءفيوالمختلفالمؤتلفعنالارتابرفعفيالإكمال

عليه/والتعليقبتصحيحهاعتنىماكولا،ابنلحافظاللأميروالأنساب:

حمنعبدالرالئيخ
لإسلامي،االكتابدارالثانية،الطبعةني،اليمالمعلميا

لهند.االدكن:أبادبحيدرالعئمانيةلمعارفاداثرةبمطحعةطغ

اللطاتف
وتعليقتحقيقالمديي،موسىلأبيةالمعارفدقائقص

1لى،الاوالطبعةسصك،عليمحمدوتخريج/ 4 2 0
العلمبة.الكتبدار@،

وت.بير
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2)ت/نيالصنعالرزاقلعجدالي:لأماا 2 الدمجديوتعل@ق/تحقيق@(،0

لرياض.االساعي.مكتبةطغ،تاريخبدونإبراهم،

بنعبداللهمحمدلأبيوالمئهة.لجهميةاعلىوالرداللفظ،فيالاختلاف

1لى،الأوالطعةالدينوري،قتيبةبنمسلم 4 0 العلمةالكت@دار@،5

وت،بير

لفضللممرداالأدبتوضحفيالصمداللهفضلللبخاري=المفرد:الأدب
الطبعةلخطب،االدينمح@ولهرسة/وتخريجتقديمني،لجيلااالله

1الثالثة، 4 0 القاهرة.السلفية.لمطبعةادار@،7

أصولهوحقله،قدمالرازي،حاتمأبيابنللحافظةومناقبهالثافعياداب

الكت@دارتصوير؟تاريخ،بدونلخالق،عبداعبدالضيالثيخعليه/وعلق

وت.بيرلعلمية:ا

5)ت/لمقدسيامملحلنلمحمدلمرعية؟المنحواالثرعيةلادابا 7 63).

1لى،لأوالطبعةالقيام،اوعمرؤوطلأرنااشعيبتحقيق/ 4 1 مؤسسة@،6

لة:سالرا
وت.بير

تحققني،الأصبهاالثففيأحمدبنالفضلبنالقاسمللحافظالأربعين.

1الأولى،الطبعةالمطيري،فيبابنمشعلوتعليق/ 4 2 حرم.ابندار@،1

يروت.

اللواحدي.النزول.سباب
بي

بنعليلحسنا
وتدقق/تخريجأحمد،

1لأولى،االطبعةلحميدان،المحسنعبدابرعصام 4 1 لإصلاحادار@،1

الد@ام
ب@عليلحسناأبيلجزرياالأثبرلاب@الصحابةمعرفةفيالغابةأسد

محمودوعاشورأحمدمحمدوالباإبراهيممحمدوتعليق/تحقيقمحمد،

الشعب.دارطبعة@ايد،عبدالوهاب

الأولى.الطجعةلحاشدي،اعداللهتحقيق/للبيهفي،والصفات.الأسماء

1 4 0 جدة.لسوادي:امكتبة@،5

لم،سارشادمحمدالدكتورتحقيق/تيمية،ابنالاسلاملئيخالاستقامة:

القاهرة.تيمية.ابنمكتةنثرطبع،تاريخبدون
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صححهالقرطبي،عبدالبرابنللحافظلأصحاب:امعرفةفيلاستيعابا

1لى،لأواالطبعةمرشد،عادلآحاديته/وخزج 4 2 لأردن:الأعلام.ادار@،3

عمان.

د.تحقيق/الدنيا،أبيابنللحافظلأشراف،امنازلفيلإشراف

لجم

حمنعدالر
1لى،الأوالطبعةخلف، 4 1 الرياض.الرشد.مكتبة@،1

دار@،2،11الأولى،الطبعةالقيي،إبراهيمتحقيق/للمحاملي،ليلأماا

عفان.لإسلامية؟المكتجةواالدمام،القيم؟ابن

دمح@لحسينالأبيسمعور،لالنليالأما
بن

البغداديأحمد

لأولى:االطبعةصبري،حنعامرالدكتوروتحقبق/دراسة@(،)ت:783
1 4 2 ليروت.لإسلامية:البثائرادار@،3

1لأولى،االطبعةياض،شاكرتحقيق/زنجويه،لنلحميدلأموالا 4 0 @؟6

الرياض.الإسلامة.والدراساتللبحوثفيصللملدامركزطبع

ب@ليحيىلأشرار،االفدريةلمعتزلةاعلىالردالاننصار@ي
ني،العمرالمسا

1لىلأواالطبعةلخلف،اسعودتحفيق/ 4 1 الرياضالسلف:أضواء@،9

ألابنلأهوال:ا
بي

لطبعةالسيد،افتحيمحديوتحقيق/دراسةلدنيا،ا

1لى،لأوا 4 1 لجيرة.اوالتوزيع.للنشرسرياآلمكتبة@،3

تحقيق/اليسابوري،المنذرلابنوالاخلا@.جماعوال!السننفيالأوسط

بنصجر
الرياص.طيبة:دارحنيف،أحمد

لنعليأحاديثه:وخرحعليهوعلقحققهمنده،لابنالإيمان.
محمد

ناصربن

1الثالثة،الطبعةالمقي@ 4 0 بيروت.الرسالة:مولسه@،7

للحافظلإيمان.ا
قم.لأرادارلى،الأوالطبعةني.لألااتحقيق/ش@،أبيبن

تحقيقه/تمام@حمن،الرمحفوظدتحقيق/البرار(،)مسدالزخار

1لىالأوالطبعةسعد،لعادل 4 2 لمدينةالحكم:واالعلوممكتجة@،6

لمنورةا

محمدبكرلأبيالأخبار(:ني)معالصتمهورباالفواثدبحر
إسحاقأبيبن

محمدولمزيدياأحمدتحقيق/@(،384)الكلابادي
إسماعيل،حسن

1لى،لأواالطبعة 4 2 0
بيروت.العلمية:الكتبدار@،

5 9



برلحارتامسندزوائدعنالباحتبغية
ا

بي
للحا@ظأسامة.

الدينلور
المعدلحميدعدامسعدنحفيق/لهيثمي،ا

الطلانق.دارالأولى،الطعةني،

الطبعةزكار،سهيلتحقيق/العديم،لابنحلب.تاريخفيالطلببغية

يروت.لفكر:ادارتاريخ،بدونلى:لأوا

تيمية،ابنالإسلاملئخالكلامية.لدعهمتأسي@فيلحهميةاتلبيسبيان

1الأولى،الطبعةالباحثين،منجماعةتحقجق. 4 2 مجمعطبع@،6
الملك

البوية.لمدينةباالشريف.لمصح@الطباعةفهد

الطبعةعطا،لقادرعدامصطفىتحقيق/لبعدادي،اللخطيببغداد:تاريخ

1لى،لأوا 4 1 يروت.الحلمية:الكتصدار@،7

لمحمدلملوك:واالأ@تاريخ
1"8التالية،الطعةالطبري،حريربن دار@،4

بيروتالعلمية:الكتب

الطبعةالعمروي،غرامةعمروتحقيق/عساكر،ابنللحافظدمثق:تاريخ

1لى،لأوا 4 1 ليروت.الفكر.دار@،5

لصيرمحمدصبنعبداللهالوليدأبيالفرضي:لالنالأندلس:علماءتاريخ

حمنلرعبداروحيةس.تحقيق/لأزدي،ا
1لى،لأوالطبعةالسويمي،ا 4 1 @؟7

بيروت.العلمية:الكتبدار

شلتوت،محمدفهيمتحقيق/@(،262)النم@ريشبةلابنالمدينة:تاريخ

1لى،لأواالطبعة 4 1 0
بيروت.الإسلاميةوالدارالتراثدار@،

تحقيق/البخاري،إسماعلبنمحمدلحافظاللإمامالكبير.التاريخ

حمنعبدالر
آبادحيدرالعثمانية.لمعارفادالرةلى،الأوالطبعةلمعلمي،ا

يروت.العلمية:الكتبدارتصوير:لهند،ا

أحمددوتحقيق:وتربدراسةالدوري،روايةمعين.لابنالتاريخ:
رلو

1الأولى،الطبعةسيف، 3 9 المكرمةبمكةالقرى.امجامعة@،9

تي@
عامطععساكر،ابنللحا@طالمفتري.كدب

1 3 4 الوفيقمطحعة@،7

الثل،عليتحقيق/الطبري،حريربنلمحمدالدين.معالمفي

1لى،لأواالطعة 4 1 الرياض.العاصمةدار@،6
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راجعه/المصري،لياسبالرقى:والعلاجوالدعاءالدكرأحاديثتخريج

1الثالئة:الطبعةالبهلالفريح 4 2 والإعلان.للتوزيعلجرييامؤسسة@،2

نصحهضبطالقزويني،الرالعيمحمدلعبدالكريمقزوين:أخبارفيالتدوين

1لى،الأوالطبعةالعطاردي،اللهعزيرمتنه/وحقق 4 0 اليهبدار@،8

وت.بيرلعلمبة.ا

حمنعبدالرتحقيق/الذهبي،للحافظلحفاظ.اتذكرة
الطبعةلمعلمي،ا

تصويرالدكن،ابادبحيدرلعثمانية-المعارفادائرةمجلسبمطبعةلى،لأوا

بيروت.العلمية:الكتبدار

ني،الأصهامحمدبنإسماعيلالفضلأبيللحافظوالترهب:الترغب

1لى،الأوالطبعةشعبان،بنصالحبنأيمنوتعليق/تحقيق 4 1 دار@،4

هرة.الفالحديت:ا

القزقي.سعيدوتحقيق/دراسةني،العسقلاحجرابنللحافظالتعليق،تغليق
1لى،لأواالطبعة 4 0 لأردن.اعمار:وداربيروت،لإسلامي:المكتا@،5

الأولى،الطبعةالطيب،محمدأسعدتحقيق/حاتم،أبيلابنالتفسير:
1 4 1 المكرمة،مكةالباز:مصطفىنزارمكتبة@،7

تاربخ،ولاطبعبدونالطبري،جريرلابنالبيان(؟)جامعالطبريتفسير
ببروت،لفكر؟ادارتصوير

الطبعةشاكر،محمدومحمودأحمدتحقيقةالببان()جامعالطبريتفسير

بمصر.لحعارف:ادارلثاية،ا

وصححه/وضبطهرتهكتب،أربعةوبذيله)الكشاف(:مخشريالزتفسير

1الثالثة:الطبعةأحمد،حشنمصطفى 4 0 وداراثللترلريانادار@،7

بيروت،بي:العرلكتابا

نضهضبطمجاهد:تفسير
يصنع)ولمالأسيوطيمحمدابوأحاديثه/وخرج

الطبعةالسورتي(،تحقيقالأولى/القطريةالطبعةمنسرقتهسوىشيئافيه

1لى،لأوا 4 2 ببروت.العلمية.الكتبدار@،6

حمنعبدالربنيوسفد.له/قدمكئير،ابنللحافظالعظيم:القرانتفسير

1الئانية؟لطبعةالمرعشلي،ا 4 0 بيروت.لمعرفة:ادار@،7
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معوضوعليلموجودعبداعادلوتعليق/تحقيقحدي،للوالوصيط:اتفسير

1الأولى،الطعةلجمل،اوأحمدصيرةمحمدوأحمد 4 1 الكتبدار@،5
وت.بيرلعلمية:ا

لمعطيعداد.تحفيق/ني،لصعااعبدالرزاقللحافطالعزيز:انالقرتفشر

1لى،الأوالطبعةقلعجي، 4 1 بيروت.لمعردة.ادار@،1

سعد.@وتحقيق/دراسة)الشن(،منصوربنلسعيدالتفسير:
آلعبداللهبن

1لى،لأواالطبعةحميد، 4 1 الرياض.لتوزيع:واللنشرالصمبعيدار@،4

آحمدللحافظالتفسير:
صبريتحقيق:النسائي،شحيببن

اث
وشدفعي

4الأولىالطبعةالجليمي، 0 مصر.السنة.مكتبةطعاص،6

ضميريةوعثمانالمرمحمدتحقيق/التنزيل(:لم)معاالبغويتفسمير

1لى/لأوالطبعةالحرش،اوسليمان 4 0 الرياض.طة،دار@،9

الترا@:تحقجقمركزتحقجق/القران(،لأحكاملجامع)االقرطبيتفسير

1الثالثة،الطعةورفاقه،البردونيعبدالحليمأحمد 9 87
م،

لمصربةالهنةا

مصر،للكتاب:العامة

لى؟لأواالطبعةالنعلجي،إسحاقلأبيوالبياد(:)الكشفالثعلبيتفسير

بيروت.العربي.التراثإحياءدار@،2،31

الطعةعبداللطي@،عمرولمحمدرفع:ولاوقففيهيئبتلابماالنفعتكميل

1الأولى، 4 1 الإسلاميالتراتلإجاءالإسلاميةالتوعيةمكتبةنثر@،0

لنيوسفعمرأليللحافظوالأسايدةالمعانيمنالموطافيلما

لمغر@.بالأوقاتابوزارةحثينالبامنجماعةتحقيق/عبدالبر،

1لى،لأواالطعةحيدر،عمارتحقيق/ني،الباقلآبكرلأبيالتمهيد. 4 0 7،@

بيروت.الثقافية.الكفمؤسسة

يمانوتعليق/تحقيقللملطي،والبدع:لأهوا.اأهلعلىوالردالتنبيه

1لى،لأواالطبعةلمياديني،ا 4 1 الدمام.للنشر:رمادي@،4

رياضد.وتحقيق/ترتيبللأزهري،اللغة(:تهذيب)معجمللغةاتهذيب

1لى،لأواالطبعةفاسم،زكي 4 2 بيروت.لمعرفة:ادار@،2
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عوادبثارتحقيق/لمزي،اللحافظالرجال،أسماءفيالكمالتهذيب

1لسادسة/االطبعةوف،معر 4 1 لة:الرسامؤسسة@،5
وت.بير

الطبعةلجوزية،اقيملابنلمعبود(:اعونمع)طبعداودأبيسننتهذيب

1لى،الأو 4 1 بيروت.العلمية:الكتبدار@،9

أحمدعبدالقادرمحمدتحفيق/الدنيا،أبيابنللحافظةلحمولواالتواضع

1لى،الأوالطبعةعطا، 4 0 بيروت.العلمية.الكتبدار@،9

محمدللحافظالتوحيد:
بنإسحاقبن

@الفقيهيعليد.تحميق/منده،

ية.البولمدينةباالإسلاية:لجامعةباالدعوةسؤونمركزلى،الأوالطبعة

وتحعيق/دراسةخزيمة،لابنعزوجل:الربصفاتثباتوالتوحيد

1لىلأوالطبعةاان،الشهواهيمإبربنلعزيزعبداد. 4 0 الرشد:دار@،8

لرياض.ا

توضيح
المقاصد

القيم،ابنالإمامقصيدةشرحفيالقواعدوتصحيح
الثالثة،الطبعةالثاولى،زهيرتحقيق/عيسى،بنإبراهيمبنأحمدتأليف/

1 4 0 بيروت.لإسلامي.المكتبا@،6

1الأولىالطبعةالمعلمي،حمنعبدالرتحقيق/حبان،لابنالثقات 3 93،@

ليروت.الفكر:دارلهند،اباد:احيدرلعثمانبة،المعارفادائرة

حي@تحقيق/عبدالرزاق(مصنفآخرفي)طغراشد،بنلمعمرلحامع.ا

حمنلرا
1لثانية/االطجعةلأعظمي،ا 4 0 وت.بيرلإسلامي:المكتبا@،3

لأولى،االطبعةمرشد،عادلتحقيق/الترمذي،عيسىلأبيلجامع.ا
1 4 2 لأعلام.اودارلحديئة،االبياندارمكتبة@،2

نيالقيروازيدأبيلابنوالتاريخ:لمغازيواوالادا@السننفيلجامعا
2)ت/ 8 0الثالثة،الطبعةبطيح،وعثمانالأجفانأبيتحقيق@(،6 641@@

تون@.العتيقة.لمكتبةوابيروت،الرسالة:مؤ@سسة

الطبعةالبغا،ديبمصطفىوترديم/ضبطللبخاري،الصحيح،لحامعا

1ابعة،لرا 4 1 0
@-1 9 ادار9،0

وت.بيرللطباعة:ليمامةواكثير،بن

لمجيدعبداحمديتحقيق/للعلائي،لمراسبل،اأحكامفيالتحصيلجامع

0الثانبةالطبعةالسلفي، 741@-9861
م،

النهضةومكتبةالكتب،لمعا

وت.بيربية:لرا



تحقيق/الأندلسي،للحميديلألدل@.اولاةذكرفيلمقتبساجذوة
حمنلرعبداروحبةد.

1لىلأوالطبعةالسوبفي،ا 741@-9 8 61
دارم،

بيروت.العلمية:الكتب

لمعلمي،احمنعدالربه/اعتنىالرازي،حاتمأبيلابنوالتعديل.لجرحا
1لىالأوالطبعة 37 الكتبدارتصويرلهند،المعارت:ادائرةمجلس@،1

وت.بيرلعلمية:ا

بنالمعافىالفرجلأبيفي:اثالناصحوالأني@فيالكاالصالحلجليسا

1لى،لأوالطبعةاعباس،إحساند.تحقيق/ني،واالنهرزكريا 4 1 لمعا@،3
وت.بيرلكتب.ا

بنحمدبه/اعتنىالأشبيلي،عبدالحقللحافظالصحيحين:بينالجمع

1الأولى،الطبعةزيد،أبوبكرالثيئتقديم/الغماس،محمد 4 1 دار@،9

لرياض،اوالتوزيع:للنشرلمحققا
ط

أحمدلنزاندتحفيق/لجوزبة،اقيملابنالأفراح:بلادلىالأرواح!دي

1لأولى،االطبعةالنئيري، 4 2 مكةوالرزيع.للشرالفواتدلمعادأر@،8

المكر@ة.

الطبحةلي،الأصبهانعيمأبيللحافظالأصفياء:وطبقاتالأولياءحلية

1لخامسة،ا 4 0 وت.ليربي:العرلكتاباودارالريان،دار@،7

الطبعةالبدر،بدرتحقيق/البخاري،لإماماللحافظلعباد:اأفعالخلق

1لى،لأوا 4 0 لي.حوالسلفية:الدارنثر@،5
رشادمحمدتحقيق/تيمية،اب@الإسلاملثيخوالنقل،العقلتعارضدرء

القاهرة.تيمية:ابنمكتبةتوزيعلم،سا

1لى،لأواالطبعةللسيوطي،لمأثور:باالتفسيرفيلمنثوراالدر 4 1 1@

1 9 9 1
بيروت.العلمية:الكتبدارم،

الطبعةبخاري،سعيدمحمدد.تحقيق/الطبراني،القاسملأبيالدعاء

4لى،لأوا 0 وت.بيرلإسلامية،البشائرادارهنا7

1لى،الأوالطبعةالقزقي،سعيدد.تحقيق/للمحاملي،الدعاء: 9 9 2
دارم،

وت.بيرلإسلامي:الغربا



لى.لأواالطبعةالبدر،عبدلتهبنبدرتحقيق/للبيهقي،الكبير:الدعوات

1 4 1 لكويت.ائق:لوثاوااثلنرواطاتلمخطوامركز@،4

الأولى،الطبعةقلعجي،لمعطيطبدا.@تحقيق/للبيهقي،النبوة:دلائل

1 4 0 بيروت.العلمية:الكتبدار@،5

دراسةلمالكي،افرحونلابنلمذهب،اأعيانمعرفةفيلمذهباالديباج

1لى،لأواالطبعةلجنان،االدينمحيبنمامونوخقيق/ 4 1 دار@،7

بيروت.لعلمية:االكت

رضيثابتبنحسانديوان
عنه،الله

مهنا،عبدألأستاذ:اوتقديم/سرح

لى،الأوالطبعة
بيروت.العلمة:الكنبدار@،0،61

شرحالرمة:ذيديوان
وفهارسه/وحواشيهمقدمتهكتبالتبريزي،لخطيبا

1لى،الأوالطبعةطراد،مجيد 4 1 بيالعرالكتابدار@،3
بيروت.ة

5الأولى"الطبعةبسج،حسنأحمدشرح/الرومي،ابنيوان@ 1 4 1 دار"5

يروت.العلمية:الكتب

رقملأزهر،ابمكتبةمخطوطيوسف،بنيحيىصري:لصراانديو

عامطبععناني،محمدد.تحقيق/عنترة:
2 0 0 1

الهيئةنثر؟م،

مصر.للكناب:العامةلمصربةا

طبععباس،حسانبله/وقدمحققهوغيره،الطوسيشرحمعليد-ديوان

1عام 9 6 2
الكوبت.الكويت:لحكومةامطبعةم،

نصهوضبطلهقذملهروي،الأنصارياإسماعيللأبيوأهله:الكلامذم

لأولى:االطبعةالأنصاري،عبداللهجابرأبوعليه/وعلقأحاديثهوخرج
1 4 1 البوية.المدينةالأثرية:الغرباءمكتبة@،9

ولاتاريخبدونلحنبلي،ارجبابنللحافظلحنابلة،اطبقاتعلىالذيل

بيروت.لنثر:واللطباعةلمعرفةادارتصوير:نثر،

حمدوأالعلي،محمدإبراهيموتعليق/وتحقيقتقديمللدارقطني،لرؤية:ا

1لىالأوالطبحةالرفاعي،فخري 4 1 والنشرللطباعةلمنارامكتبة@،1

زيع:لتواو
لأردن.ارقاء:لزا
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4)ت/لنحاسالابنلرؤية:ا 1 حمنالرمحفوظد.وتخريج/تحفيق@(،6

1الأولى،الطبعةالسلفي،اللهزين 4 0 والثرللطباعةالعلمجةالدار@،7
لهي.دلتوفح:وا

عر،الديننورتحقيق/البغدادي،للخطيبلحديث:اطلبفيالرحلة

1لى،الأوالطبعة 3 9 ببروت.العلمية.الكتبدار@،5

أحمدللإماملجهمية:اعلىالرد
عبدالرحمنوتعليق/تحفيقحنبل،بن

1لثانيةاالطبعةعميرة، 4 0 الرياض.للواء:ادار@،2

لهقذمالدارمي،سعيدبنلعئمانلجهمية.اعلىالرد
وعلقأحادينهوخرج

1لىلأواالطبعةالبدر،بدرعليه/ 4 0 الكويت.لي:حولسلفية.االدار@،5

لمحمدلجهمية:اعلىالرد
ناصرمحمدعليد.تحقجق/منده،بنإسحاقىبن

1الثالثةالطبعةالفقيهي/ 4 1 النوية.لمديةاالأثرية:الغرباءمكتبة@،4

محمدلإماماجامعةطبعني،القيروازيدأبيلابنالرسالة:
سعوبن

د

لرياض.امية؟لإسلاا

الفكردارتصويرشاكر.أحمدوتحقيق/شرحالثافعي،مامل@الرسالة:

بيروت.

4)ت/القشيريهوازنبنعبدالكريملقاسمالأبيللقشيريلرسالة: 6 5،)@

5الأولى،الطبعةلمنصور،اخليلحواشيه/وضع 1 4 الكتبدار1،8

وت.بيرلعلمية:ا

باسمطبعلحرة:ارسالة
لقاهرةاطعالكوتري،زاهدتحقيق/"،لانصافا"

1عام 3 6 9@.

الفهيدسليمانبنلجاسمتفام،فوائدوتخريجبترتيبالبسامالروض

1لىلأوالطبعةالدوسري،ا 4 0 اد@،8
ر

وت.بيرلإسلامية؟البثائرا

الطعةزغلول،بسيونيمحمدتحقيق/حنبل،بنأحمدللإمامالزهد:

1لى:لأوا 4 0 بيروت.بي:العرالكنابدار@،6

بنلعبداللهالزهد:
حمنالرحبيبتحقيق/لمبارلى،ا

دارتصويرلأعظمي،ا

بيروت.العلمية:الكتب

بنلوكغالزهد:
لى.لأواالطبعةالفريوائي،حمنعبدالر.@تحقيق/لجراح،ا

1 4 0 البوية.لمدينةاالدار:مكتبة@،4
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الطبعةعباس،وعنيمإبراهيمياسرتحقيق/ني،السجستاداودلأبيةالزهد

1لىلأوا 4 1 ة.هرالقالمشكاة:ادار@،4

الثانيةالطبعةحامد،لحميدعبداعبدالعليتحقيق/عاصم،أبيلابنالزهد.

1 4 0 لهند.ابومباي-السلفية.الدار@،8

الرياض.ةلمعارفامكتبةني،للألباالصحيحة:لأحاديثاسلسلة
الرياض.لمعارت.امكتبةني،للألبالضعيفة:الأحاديثاسلسلة
بنلعبدال@هالسنة:

أحمد
سعيدمحمدد.ودراسة/تحقيقحبل،لن

القحطا
ني،

1لىالأوالطحعة 4 0 الدمام.القيم:ابندار@،6
الطبعةلجوابرة،افيصلباسمد.تحقيق/ني،الشيباعاصمآبيلابنال@ة.

1لئانية،ا 4 2 لرياض.التوزيع؟واللنشرلصميعيادار@،3

1)ت/لخلالابكرلأبيالسنن. 9 ني،الزهراعطيةد.وتحقيق/دراسة@(،1
1لى،لأوالطبعةا 4 1 0

لرياض.التوريع؟واللنشرايةالردار@،

الطبعةالدولية،الأفكاربيتفريقبه/اعتنىالقزويني،ماجهلابنالسنن.
1لىلأوا 4 2 0

الرياض.الدولية.لأفكارابيت@،0

الطعةالدولية،لأفكارابيتفريقبه/اعتنىني،السجستاداودلأبيال@ن.

1لى،لأوا 4 2 0
الرياض.الدولية:لأفكارابيت@،

الطبعةالدولة،الأ@كاربيتفريقله/اعتنىللحسائي،لمجتحى()االسنن
1لىلأوا 4 2 0

الرياص.الدولية.لأفكارالت@،

سعدد.وتحقيق/دراسةالمكي،نيلحراساامنصوربنلسعيدالسس

1لىلأواالطبعةلحمئد،ا 4 1 الرياض.الصميعي:دأر@،4

لاولى،االطبعةني،الداراأسدسليمحسينتحقيق/للدرامي.السنن.
1 4 2 الرياض.لمعني.ادار@،1

الرابعةالطبعةالدارقطني،علىلمغنياالتعليتىوبذيلهللدارقطني،السن@.
1 4 0 بيروت.الكتب:لمعا@،6

كسروي،وسيدالبنداريلغفارعداد.تحقيق/للنسائي،الكبرىالسن
1الأولىالطعة 4 1 بيروت.العلمية:الكتبدار@،1

1لأولىاالطبعةللميهقي،الكبرى:الس@ن 3 4 لمعارف:ادائرةمجلس@،4
ليروت.ةلمعرفةادارتصويرلهد،ا
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لطبعةالأرلاؤوط،اشعيصتحقيق/الذهبي،للحافظالنلا.:أعلامسير

1لسادسةا 4 0 بيروت.لة.لرساامؤسسة@،9

فهارسها/ووضعوشرحهاوضبطهاحققهاهتام،لابنالنبرية:السيرة

السقا،مصطفى
لاوطبعبدونشلبي،لحفبظوعبداالأبياري،براهيمو

نا
وت.بيرلقرآن:اعلوممؤسسةريخ،

اللههبةالقاسملأبيلجماعة:واالسنةاهلاعتقاداصولشرح
بنالحسنبن

الالثة:الطجعةالغامدي،سعدحمداد،تحقيق/اللالكالي،الطبريمنصور

1 4 1 الرياض.طية:دار@،5

شرح
الطجةالئاوش،وزهيرووطلأرنااشعيبتحقيق/للبغوي،لسنة:ا

1لثانيةا 4 0 بيروت.لإسلامي.المكتبا@،2

وحزحعليهوعثقحقفهلحفي،االعزأليلابنالطحاوية:العقيدةشرح
لى.الأوالطبعةالأرناؤوط،وشعبالتركيلمحسنعبداعبداللهس.أحاديئه/

1 4 0 لة:الرسامؤسسة@،8
وت.بير

الأرناؤو@،سع@بتحقجق/الطحاوي،جعفرلأبيالاثار:مشكلسرح

1لى،الأوالطبعة 4 1 سروت.الرسالة.مؤسسة@،5

الثالية،الطبعةالدمبحي،عمربنعبداللهتحقيق/للآجري،الشريعة:

1 4 2 لرياض.اطن:لوادار@،0

قدم@(،)ت.873لحاكماأحمدأبيللحافظلحدب:اأصحابشعار
له

تاريح،لدورلى،الأوالطعةالسامرائي،صبحيالسيدعليه/وعلقوحققه

لي.حوالكويت،الإسلامي:للكتابلخلفاء،ادار

الطجهحامد،عدالحمبدعبدالعليتحفيق/للبيهقي،الإبمان!سب

1لى،الأو 4 0 6@-1 4 1 لهند.ابومباي-السلفية.الدار@،1

الحورية،قبملالنوالتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسانلفيالعليلشفاء

4الأولى،الطبعةالحفيان،سليمانبنعمرتحقيق/ 2 العجيكاد:مكتبةا@،0

ياض.لرا

بنلمسلمالصحيح:
1لى-الأوالطبعةالنيسابوري،لحجاجا 4 2 مكتة@،2

الرياض.ةالرشد
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الثانية،الطبعةالأعظمي،مصطفىمحمدتحقيق/خزيمة،لابنالصحيح:

1 4 1 بيروت.لإسلامي:المكتبا@،2

صريح
53)ت/الطبريجريربنلمحمدالسة؟ بنبدرتحقيق/0(،1

1الأولى،الطبعةلمعتوق،ايوسف 4 0 لئي.حوالإسلامي:لخلفاءادار@،5
الكوبت.

لىالأوالطبعةسليم،عبدالمنعمعمروتحقيق/الدنيا،أبيلابنلجنة:اصفة
1 4 1 القاهرة.تيمية:ابنمكتبة@،7

الطبعةعدالله،رضاعلينحقيق/الأصبهاني،نعيملأبيلجنة:اصفة

1لى،لأوا 4 0 اد@،8
ر

وت.بيرثق-داث:للترلمأمونا

لحسيني،االعطارعزتالسيدوصححه/بثرهعنيب@نمكوال،لابنالصلة:
1الئانية،الطبعة 4 1 القاهرة.لخانجي:امكتبةنثر@،4

6)ت/الحسينيللشريفالتكملة:صلة 9 أبوعليه/وعلقضبطه@(،5

1الأولى،الطبعةالكندري،عبداللهيحيى 4 2 يروت.حزم:ابندار@،6

الأولى،الطجةقلعجي،عبدالمعطيتحقيق/للعقيلي،الكبير:الضعفاء
بيروت.العلمية:الكتبدار@،0،41

القاضي.عبداللهالفداءأبيتحقيق/لجوزي،الابنوالمتروكون:الضعفاء
1لى،لأواالطبعة 4 0 بيروت.العلمية:لكتبادار@،6

محمدللقاضيلحنابلة:اطبقات
بيروت.المعرفة:دارلحنبلي،ايعلىأبيبن

سريبة،لدينانورتحقيق/الشلمي،حمنعبدالرلأبيلصوفية:اطبقات

1افالئة،الطبعة 4 0 القاهرة.لخانجي:امكتبةلر:المدني،مطبعة@،6

خليلالثخومراجعة/تصحيحالئزاي،إلسحاقلأبيالفقهاء:طبقات
بيروت.لقلم،ادارتاريخ،بدونلميس،ا

لمحمدالكبرى:الطبقات
بن

الأولى.الطبعةعمر،عليد.تحقيق/سعد،
1 4 2 القاهرة.لخانجي:امكتبة@،1

وتعليق/تحقيقالعسقلاني،حجرابنللحافظالأسباب:بيانفيالعجاب
1لى،لأواالطبعةلمزيدي،افريدأحمد 4 2 بيروت.لحلمية:الكتبادار@،4

ماعلىالتذنيبمنالمتيسرةالإملاءعجالة
وفع

همالومنالمنذريللحافظ

9)ت/الناجيالدينبرهانللحافظوالترهيب:التركبفيوغيره 0 0،)@
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1الأولى/الطبةعكاشة،بنحشنتحقيق/ 4 1 الصحابة؟ميهبة@،9
لقاهرة.ااقابعين:ومكتبةلثارقة،ا

محمدللحافظفيه:رويوماالعرش
تحقيقالعبي،شيبةآبيبنعثمانبن

محمدوتخريج/
4الثانية/الطبعةالحمودحمدبن 1 ال@ة:مكتبةا@،0

لقاا
ة.هر

ال@هرضاءتحقيق/الأصبهاني،الثخلأبيالعظمة:
محمدبن

إدري@بن
1لى،لأوالطبعةالمباركفوري،ا 4 0 لرياض.االعاصمةدار@،8

بحيىبنإسماعيلللإمامالنة(:)شرحالعفيدة
2)ت/نيلمزا 6 4@)@

1الأولى:الطبعةعزون،جمالتحقيق/ 4 1 الأثرية:الغرباءمكتبة@،5
النبوية.لمدينةا

لى@لأواالطبعةلشاول@،ازهيربه:اعتنىللطحاوي،الطحاوية:العقيدة
1 37 بيروت.لإسلامي:المكتبا@،9

لمعرلة.ادارتصويرلخطيب،االدينمحبتحقيق/حاتم،أبيلابنالعلل:

بيروت.

دارلى،لأواالطبعةالسلفي،حمنالرمحفوظتحقيق/للدارقطني،لعلل:

ياض،لراطيبة:

صبحيتحقبق/القاضي-طالبأبيترتيبللترمذي-الكبير:العلل

1لى،لأواالطبعةقه،ورفاائيالسامر 4 0 النهضةومكتبةلكتب،المعا@،9

وت.بيربية:لعرا

وصيتحقيق/عبدالله-ابهروايةأحمد-مامل@الرجال:ومعرفةالعلل
الله

1لى،لأوالطبعةاعباس، 4 0 وت.يرلإسلامي:المكت@ا@،8

البزاك،صالحبنعبداللهوتحقق/دراسةللذهبي،العظيم:للعليالعلو

1لى،لأواالطبعة 4 2 0
الرياض.الوطن:دار@،

1لثانية:الطبعةاح@ادة،فاروقتحقيق/للنساني،والليلة:ليوماعمل 4 0 6،@

لة:سالرامؤسسة
وت.بير

الطبعةالعايد،سليمانتحقيق/بي،لحراإسحاقلأبيلحديت:اغريب

1لى/الأو 4 1 لمكرمة.امكةالقرى؟أمجامعة@،5

6 ،



طبعالوليد،فرجتحقيق/لجيلاني،العحدالقادرلحق:اطريقلطالبيالغنية
ياض.لرا

لهادي،عبداكاملحلميتحقيق/الافعي(بكرأبي)فوائدالغيلانيات

1لى،لأواالطبعةسلمان،الحسنبنمشهورراجعه: 4 1 ابندار@،7

الدمام،لجوزي:ا
-

تحقيق/العسقلاني،حجرابنللحافظالبخاري:صحيحبثرحالباريفتح

بيروت.لمعرفة:ادارتصويرلخطيب،االدينمحبوبازبنعدالعزيزالثخ

-

رحبابنللحافظالبخاري:صحيحبشرحالباريفتح
تحقيق/لحنبلي،ا

1لى،الأوالطبعةالله،عوضطارق 4 1 الدمام.لجوزي.اابندار@،7
-

بنلحسناالعلاءأبيللحافظالاختلاف؟وذمالاعتقادذكرفيوجوابهافتيا

1الأولى،الطبعةلحديع،اعداللهتحقيق/العطار،أحمد 4 0 دار@،9

ياض.لراصمة.لعاا

النشيري،أحمدبنزائدتحقيق/لجوزية،اقيملابنلمحمدية:االفروسية

1لى،لأواالطبعة 4 2 لمكرمة.امكةالفوائد.لمعادار@،8

أحمدللإمامالصحابة.لصائل
وصيتحقيق/حنبل،بن

الطبعةعباس،الله

1لى،لأوا 4 0 بيروت.لرسالة.امؤسسة@،3

4)ت/البغداديللخطجبوالمتفقه:الفقيه 6 يوسفبنعادلتحقجق/@(،2

1لى،لأواالطبعةازي،لعزا 4 1 ادار@،7
بن

الدمام.لجوزي:ا
4)ت/النقاشللحافظالعجالب:فون 1 عبدالقادرمصطفىتحقيق/@(،4

1لى،لأواالطبعةعطا، 4 1 0
بيروت.الثقافية:الكتبمؤلسمة@،

-

بنناصروتحقيق/دراسةلمطرز،االقاسملأليالفواتد:
لمنيع،امحمد

1لى/لأواالطبعة 4 2 الرياض.للنشر:الوطندار@،1
-

عبدالعزيزتخريج/النقور،لابنالثقات:الثيوخعنلحساناالفوائد

السعدلحميدعبدامسعدتحقيق/لأخضر،امحمود
لى؟الأوالطبعةني،

1 4 1 الرياض.السلف:أضواء@،8

@(،1250)نيللشوكاعة:لموضوالأحاديثافيلصجموعةاالفوائد

تصحيحه/علىأشرتاليماني،المعلميعبدالرحمنالثيختحقيق/

العلمية.الكتبدارتصويرلمحمدية،االسنةمطبعةعبداللطيف،عبدالوهاب

وت.بير
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3)ت/بيللفرياالقدر. 0 سليم،لمنعمعبداعمرو@خريج/تحقيق@(،1
1لى،الأوالطبعة 4 2 بيروت.حزم:ابندار@،1

محمدتحقيق/للبيهقي،والقدرةالقضاء
الأولى،الطبعةعامر،العداللهبن

1 4 2 الرياض.العبيكان:مكتبة@،1

تحقيقلحورية،اقيملابنالناجية،للمرقةالانتصارفيالثافيةالكافية

لمساعد،اوفهدلهذيلاوعداللهلحنينياوناصرالعريفيمحمدوتعليق/

1لى،الأوالطجعةلإعلاحي،اجملأمحمدتنسيق/ 4 2 لمعادار@،8
لمكرمة.امكةالفوالد:

سهيلتحقيق/لجرحاني،اعديابنللحافظالرجال.ضعفاءفيالكامل

1لثة:لتاالطبعةازكار، 4 0 بيروت.المكر:دار@،9

للحا@ظالزار:زواتدعنلأستاراكثف
حبيبتحقيق/لهيثمي،االديرلور

حمنالر
1الثانية،الطبعةلأعظمي،ا 4 0 بيروت.الرسالةمؤسسة@،4

عمرأحمدد.وتعلبق/نحقيقالبغدادي،للخطيبالرواية؟علمفيالكفابة

ها
1لى،لأواالطبعةشم، 4 0 ليروت.بي:العرلكتابادار@،5

لمعار@ادائرةبمطبعةلى،الأوالطبعةبي،الدولاللحالظوالأسماء:الكنى

1لدكن،ادباابحيدرالعئمانية، 3 2 ببروت.العلمية:لكتبادارتصوير@،2

ليروت.صادر:دارلإفريقي،امكرمبنمحمدمنظور،لابنالعرب:لسان

عدة،ألوعدالمتاحتحقيق/العسقلاني،حجرابرللحافظالميزان،لسان

1لى،الأوالطبعة 4 2 حلص.لإسلامية:المط@وعاتامكتبة@،3

4)ت/لبغدادياللخطيبلمفترق.والمتفقا 6 محمدوتحقيئ/دراسة@(،3

1لأولى،االطبعةلحامدي،االصادق 4 1 والتوزيع.للنرالقادريدار@،7
وت.بيرمثمق،د

بنمعمرعبيدةلأبيان:القرمجاز
سزكي@،فؤادمحمدد،تحقيق/لمثنى،ا

طبع
1 37 القاهرة.لخانجي:امكتبة@،4

لوعيادارتصويرزائد،اهيمإبرمحمودتحقيق/حبان،لابنوحين،لمجرا
ا

.@حلب،2041

قديصي،الدينحساملره/لهيثمي،االدبنلنورالفوائد؟ومنبعالزوائدمجمع

بيروت.بي:العرالكتصدارتصوير
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جمعلحراني،اتيميةبنلحليمعبدابنأحمدالإسلامشيخفتاوىمجموع

5محمد،وابنهالنجدي،قاسمبنحمنعبدالروترتيب: 1 4 لمعادار1،2
الرياض.والنشر:للطباعةالكتب

يوسف،رمضانخيرمحمدتحقيق/الدنيا،أبيابنللحافظلمحتضرين:ا

1الأولى،الطبعة 4 1 بيروت.حزم:ابندار@،7

بنصبريتحقيق/ني،العسقلاحجرابنللحافظالبزار،زوائدمختصر

1لى،الأوالطبعةذر،أبيلخالقطبدا 4 1 الثقافية:الكتبمؤسسة@،2

وت.بير

1طبعللموصلي،لمرسلة:االصواعقمختصر 4 0 لجديدة:االندوةدار@،5

وت.بير

1عامطغالقاسم،ابنعنسحنونروايةالكبرى.لمدونةا 4 0 الفكردار@،6

لرياض.الحديئة:االرياضمكتبةيروت،بي:العر

الطبعةني،قوجااللهنعمةاللهشكرتحقيق/الرازي،حاتمأبيلابنلمراسيل:ا

1الثانية، 4 0 لة:الرسامؤسسة@،8
وت.بير

الندوي،عبدالوكيلتحقق/الديا،أبيابنللحافظوالكفارات:لمرضا

1لأولى،االطبعة 4 1 بومباي.السلفية:الدار@،1
عنلمسائلا

محمدتحقيق/ني-السجستاداودأبيروايةأحمد-لإماما

وت.بيرلمعرفة؟ادارتصويررضا،رشيد

ني-،الكرماحربروايةراهويه-بنأحمد@اسحاقالإمامعنلمسائلا

1لى،الأوالطبعةالسلامة،ناصربه/اعتنى 4 2 الرياض.الرشد:مكنبة@،5

أبيبنمصطفىتحقيق/لخرائطي،اللحافظومذمومها:الاخلاقمساوئ
1لى،لأواالطبعةالشلبي،النصر 4 1 جدة.السوادي:مكتبة@،2

عطا،عبدالقاررمصطفىتحقبق/للحاكم،الصحبحين:علىلمستدردا

1الأولى،الطبعة 4 1 يروت.العلمية:الكتبدار@،1

خلفالقاسملأبيلحاجات:واالمهماتعندلىتحاباللهالمستغيئيئ
بن

لملدعبدا
الطبعةبسج،حسنحمداحواشيه/وضعالأندلي،بمئكوالبن

1لى،لأوا 4 2 0
بيروت.العلمية:الكتبدار@،



أحمدللإماملمسند:ا
نعبممحمدوالارناؤوطشعيبتحقيق/حنبل،بن

1لى،لأوالطبعةاالزيبق،هيممرشد@ابراوعادلقسوسيلرا 4 1 6@

1 4 2 بيروت.ةالرسالةمؤسسة@،1

لى،لأواالطبعةالركي،محمدد.تحقيق/لسي،لطيااداودلأبيلمسند:ا
1 4 1 هرة.القاهجر:دار@،9

الأولىةالطبعةأسد،سليمحسينتحقيق/الموصلي،يعلىلأبيالمسند:
1 4 1 دمثق.العربية:النفافةدار@،2

الطبعةالعدوي،مصطفىتحقيق/)المنتخب(حميدبنلعبدالمسند:

1لى،لأوا 4 0 الكويت.لأرقم:ادار@،5
الطبعةلهادي،عبدالمهديعبداتحقيق/لجعديات(،)الجعدالابنلمسند:ا

5لى،لأوا 1 4 الكويت.الفلاح:مكتبة0،5

الئانية،الطبعةالسلفي،عبدالمحبدحمديتحقيق/للقطاعي،الشهاب:مسند

لة:سالرامؤسسة
وت.بير

الطبعةالبلوسي،لحقعبداعبدالغفورتحقيق/هويه،رابنلإسحاقلمسند:ا

1لى،لأوا 4 1 0
لمدينة.الإيمان:امكتبة@،

حبيبعليه/وعئقامولهحققلحميدي،االزبيربنلعبداللهالمسند:

حمنلرا
1لى،لأوالطبعةالأعظمي،ا 4 0 بيروت.العلمية:لكتصادار@،9

بتخريجالعيشفاءومعه:النافعي،إدريس@بنمحمدللإمامالمسشد:

لى؟الأوالطجعةعرفات،محمدمجديالشافعي:الإماممسندوتحقيق

1 4 1 القاهرة.تيمية:ابنمكتبة@،6

الزخار.البحرالبزار-مسند

مي.الدراسننللدارمي-لمسند:ا

الطبعةصبري،حسنعامرتحقيق/للدورقي،وقاص:أبيبنسعدمسند

1لى،لأوا 4 0 بيروت.لتوزيع.والنشرواللطباعةلإسلاميةاالبئاثردار@،7

حمنالرحبب@تحقيق/ني،الصنعاهمامبنلعبدالرزاقالمصنف:

1الثانية،الطبعةالأعظمي، 4 0 بيروت.الإسلامي.لمكتبا@،3

1الأولى،الطبعةعوامة،محمدتحقيق:شيبة،أبيلابنالمصنف: 4 2 7@.

بيروت.والنثر:للطباعةقرطبةدار
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العسقلانيةحجرابنللحافظالئمانيةالمسانيدبزوالدالعاليةالمطالب

سعدد.تنسيق/الباحثين،منمجموعةتحقيق/
الطبعةالثثري،ناصربن

1لى،لأوا 4 1 لرياض.الغيث.اودارصمة،لعااراد@،9

2)ت/الدنياأبيابنللحافظوالبرق:والرعدلمطرا 8 تحقيق@(،1

1لى،لأواالطبعةلعمودي،امحمدطارقوتخريج/ 4 1 ابندار@،8

لدمام.الجوزي:ا

ومحمدنجاتييوسفأحمدتحقيق/الفراء،زيادبنليحىالقران:معاني

ثر.دارولاتاريخبدونتصويرتي،نجاعلي

محمدتحقيق/ني،الطبراللحافطلأوسط:المعجما
الطبعةالثافعي،حسن

1لى،الأو 4 2 0
بيروت.العلمية:الكتبدار@،

محمدالدكتورتحقيق/الذهبي،للحافظالكبير،الئميوخمعجم
حبيب

1"8لى،الأوالطبعةلهيلة،ا الطاثف.الصديق:مكتبة@،4

السلفي.عبدالمجيدحمديتحقيق/ني،الطبراللحافظالكبير:المعجم
1الثانية،الطبعة 4 0 القاهرة.تيمحة:ابنمكتبةتصويرالعراق،@،4

مر
4)ت/البيهقيبكرأبيللحافظوالاثار.السننفة 5 تحقيق/@(،8

1الأولى،الطبعةقلعجي،لمعطيعبداالدكتور 4 1 الدراساتجامعة@،2

اكرةميةلإسلاا
تمثي،

دام@،دوت،بيرر@تيبة:اد
ر

لقااحلب-لوعي:ا
هر

داة،
ر

القاهرة.لمنصورة،اوالنشر:للطساعةالوفاء

لأالصحابة:معرفة
نعيمبي

لطبعةالعزازي،اعادلتحقيق/ني،لأصبهاا

1لى"لأوا 4 1 لرياض.الوطن.ادار@،9

السيدعليه/والتعليقوتصحيحهبنشرهاعتنىللحاكم،لحدب!اعلوممعرفة

اباد،حيدرالعئمانية.لمعارفادائرةجمعيةإدارةتحتطغحسين،معظم

لمعارف.امكتبةنثر/الدكن،

الطبعةالعمري،ضياءأكرمعليه/وعلقهحققهللفسوي،والتاريخ.لمعرفةا

1لى،الأو 4 1 0
لمنورة.المدينةاالدار:مكتبة@،

حققهالأنصاري،النحويه@ئماملابنلأعاريب:اكتبعناللبيبمغي
علقو

ني؟الأفغاسعيدوراجعه/الله،حمدعليمحمدولمبارك،امازنعليه/
1السادسة،الطبعة 9 8 5

بيروت.الفكر:دارم،
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تحقيق/لأشعري،الحسرالأبيلمصلين:اواختلافلإسلامينالاتمقا

محمد
1الثانية،الطبعةعبدالحميد،الدينمحي 38 النهضةمكتة@،9

ة.هرلقااية.لمصرا

عيالأشعري،لحسنالأديلمصلين.اواختلا@الإسلامنمقالات

إحياءدارتصويرتاريخ،بدونلثة.الثاالطبعةريتر،هلموتبتصحيحه/

بيروت.بي:العرالتراث

أحمدالإمامماقب
بنال@رجأليللحافظحبل:بن

الثالثة،الطبعةلحوزي،ا

1 4 0 لجديدة.االآفاقدارفيالعربيالراثإحياءلجنةتحقيق/@،2

1الثالية،الطعةقاسم،محمودد.تحقيق/رشد،لابنلأدلة:ا 9 6 4
م،

المصرية.الأنجلومكتبة

6)ت/للصريفييالسياق:منالمنتخب 4 حيدر،حالدنصه/صبط@(،1

مكةالاز"مصطفىالتجارية.لمكتبةاطع،تاريخبدونالأولى،الطبعة

سالم،رشادمحمدد.تحقيق/تيمية،ابنالإسلاملشيحالنبوية؟السنة

1التانية،الطبعة 4 0 القاهرة.تيمية.ابنمكتبةتصوير@،9

ححرابنللحافظالمختصرأحاديثفيتخريجالخبرلخبراموافقة

الطجةالسامرائي،وصبحيالسلفي،لمجيدعبداحمديتحقيق/ني،العسقلا

1الئانية، 4 1 الرياص.الرشد:مكتبة@،4

ب@طدالرحم@تحقيق/البغدادي،للخطيبوالتفريقلحمعاأوهامموضح

يحى
الكتصدارتصوير.لهند،االمعارتداثرةمجلسطبعةلمعلمي،ا

وت.بيرلعلمية،ا

الطبعةحمدان،توفيقوأحاديثه،اياتهخرجلجوري،الابنلموضوعاتا

1لى:الأو 4 1 بيروت.العلمية:الكتبدار@،5

عوادبثارد.نحقيق/يحمى-بنيحبىرواية:أن@،بنمالكللإماملموطاا

1لثانيةالطبعةامعروف، 4 1 وت.بيرلإللامي؟الغربادار@،7
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وعادلمعؤض،علينحقبق/للذهبي،الرجالنقدفيالاعتدالمبزان

1لى،الأوالطبعةسنة،أبووعبدالفتاحلموجودعبدا 4 1 الكتبدار@،6
وت.بيرلعلمية؟ا

اللاحم،سليماند.وتحقيق/دراسةالنحاس،لابنلمنسوخ:واالاسخ
1لى،لأواالطبعة 4 1 بيروت.الرسالة:مؤسسة@،2

1الئانية،الطبعةني،لحرااتيميةابنالإسلاملثيخالنبوات: 4 1 دار@،4

بيروت.العلمية:الكتب

محمدالجزريلابنالعشر:القراءاتفيالئر
اعتنىالدممتقي،محمدبن

1لثانية،الطبعةاعميرات،زكريابه/ 4 2 وت.بيرالعلمية:الكتبدار@،،3

بنمنصورتحقيق/المريي،بمئرعلىالدارميسعيدبنعئماننقض

1لى،الأوالطبعةالسماري،عدالعزيز 4 1 الرياض.السلف،اضواء@،9
محمدعلاحتحقيق/الربعي،للحافظالموت:حضورعندالعلماءوصايا

1لى،لأواالطبعةلخيمي،ا 4 0 دمق.كثير:ابندار@،7

الأولى،الطبعةالقرطبي،السلميحبيببنلعبدالملكالفردوس:وصف
1 4 0 بيروت.العلمية؟الكتبدار@،7
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للموضوعاتليجمال!االفهرس

لموضوعا
التحقيقمقدمة-
-

وأقسامهاالموضوعفيلمؤلفةاالكتب

فيمفردةكتبالاول:القسم
العلومسألة

الثاالقسم
المسألةتضمنتعاقةكتبني:

نوعان:وهي

التوحيدكتبالاول:

لجامعةاالحديثكتبالثاني:

الإسلاميةلجيوسااجتماعبكتابالتعريف

الكتاباسما-

مؤلفهإلىالكتابنسبةإثبات-2

الكتابتأليفتاريخ-3

الكتابمنالعلماءنقول-4

5-

محتواهوالكتابموضوع

لكتاباموارد-6

الذهبيللحافظالغفار"للعليالعلو"كتاببينمقارنة-7

"وكتاب

"لإسلاميةالجيوشااجتماع

الكتا@طبعات-8

التحقجقفيالمعتمدةالخطيةالنسخوصف-9

الكتابتحقيقفيالمنهجا-.

التحقيقفيالمعتمدةالنسخمننماذج-11

لمحققاالنص

والعافيةوالةلإسلاماعلىمبنيلآخرةواالدنياسعادة-

ومقيدةمطلقةنعمتان:النعمة-

المطلقة:النعمةا-
هي

وشرحالأبدبسعادةالمتصلة
ذلك
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9-

2-

3-

3

4

3-7



الصفحةالموضوع

ذلكوشرحلمقيدة،االنعمة-2

-

نيالكلامتفصيل
9-8لا؟أمنعمة؟الكانرعلىدثههلمسألة:

المطلقةالنعمةأنفيفصل:@لا
الحقيقةفيبهايفرجالتيهي

-

اللهبفضلقل"ايةشرح
وبر

1-9"فليفرحوا...فبذلكحمته 0

-

1روخاونوزاووحبهأمراللهتسميةالسرفي 5
77-76و

عنالخارجينأنفيفصل:@
عمئمرفييتقثبونالرسلطاعة

17-16أنوار.عرةفييتقلبونالرسلأتباعأنكماظلمات،

قاته،طلاالنور@افيفصل:؟،
2-18اردهومو 1

-

2و19-18"والأرضالسماواتنورالله"لى:تعاقولهشرح 0

-

22-21نورلسنىذر"أبيحديثمعنىفيتيميةابنالإسلامشيخكلام

"اه...أر

"تعالى:قولهشرحفيفصلغلا

مصباح...فيهاكمشكاةنورهمثل
"2 4

2

2

6

3

أ
الور:اياتفيالناسأقسام

لهموأحواوالبصائر،لهدىاأهلا-
وأقسامهموالظلم،لجهلاأهل-2

-

وسرحهالبقرة،سورةفيالواردالناريلمثلابيان

وسرحهالبقرة،سورةفيالواردلمائياالمئلبيانفيفصلنى

ةأقسامأربعةك@يدهرسولهبهاللهبعثالذيالهدىفيالاسينقسم*

اوأنوطئا،وبااهزظاقبلوهلأول.القسما-
عهم

الثاالقسمفصل:-لاغ
وأنواعهموباطئا،اظاهزردةمنني:

جم@الرسولبهجاءماقبلواالذينالثالث:القسمفصل:-*

وهمباطئابهوكفروااظاهزبهوأمنوا
وأنواعهملمنافقون،ا

-

استضعافالإيماناوكتمالكفر،أظهرمنالرابع:القسم
-

لمائيواالناريللمثلينبنوعيهملمنافقينامطابقةمدىبيان
العظيمةالحكممنالمثلانعليهاشتملمابيانفيفصلةش

2

-46

5

62-67



الصفحةالموضوع

-

74-68الهمأصفيالناسوتفاوتلمعاد،اأسرارفهمكيفجة

-

كالالماكأالقرآنوالمائي()الاريالمثلينضربالمقصودمن

تضفنا
والإضاءةالحياةمن

77-76وحئاالرو@تسميةأدلة-

منيتلقوهالمالتيوالأنظارالعلومأربابحال-
83-77البوةمئكاة

وهما:التوحيدينبتحقيقوالفوزوالنجاةالسعادةملاكأنفيفصل:-@

86-84ويضادهيتضمنهماوبيانالاعتقادي،لخبرياالعلميالتوحيدا-

86-84ويضادهيتضمنهماوبيانالعملي،الطلبيالإراديالتوحيد-2

-

88والمشركينالمعطلينطوائفعلىالرد

-

بقدمالقائلينلملاحدة:اقولإبطال
88لمالعا

-

88العدمسوىشيءالعرشعلىلي@القاتلينلجهميةواالمعطلةقولإبطال

-

8عزوجل:اللهعلوفيتيميةابنالإسلامشيخكلام 9

93-89العلوعلىالدالةالاياتا-

وبينبينهوالسفراءاللهرسلأقوال-2
خلقه

9أرسلنبيكلعلىأنزلكتابكلفيالعلوأنفيلجيلياعبدالقادرقول 3

94-93العلوفيالبثرأبيادمقولأ-

9ه-94العلوفيالسلامعلبهداودقولب-

96-95العلوفيالسلامعليهالرحمنخليلإبراهيمقولج-

9العلوفيالسلامعليهيوسفقولد- 6

9العلوفيالسلامعليهموسىقول-@ 6

1-97العلوفيوالآخرينالأولينسيدمحمدنبيناقولو- 6 1

والابعينالله-سيدهرسولأصحابعنحفظفيمافصل:@@

هم:وغيرلأربعةالأئمةوا

رضيالصديقبكرأبيقولا-
1عنهالله 62-163

رضيالخطاببنعمرقول-2
1عنهالله 64-167
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الصفحةالموضوع

رضيرواحةبنعبداللهقول-3
1عنهالله 68-169

رضيمسعودبنعبداللهقول-4
1عنهال@ه 69-172

رضيعباسبنعبداللهقول-5
1عنهماالله 1ه-73 7

عائنةقول-6
رضي

1عنهاالله 7 6

رضيجحشبنتزيبقول-7
1عنهاالله 76-177

أمامةأبيقول-8
رضي

781-771عنهال@ه

رضيكلهمالصحابةقول-9
الله

1عنهم 79-.1 8

رحمهمالتابعينأقوالذكر*
لى:تعاالله

1وقمسرقولا- 8 0

8عكرمةقول-2 ا-1281

1قتادةقول-3 8 2

1التيميسليمانقول-4 83

1الأحباركعبقول-5 83

1مقاتلقول-6 8 5

1الضحاكقول-7 8 6

1جملةالتابعينقول-8 8 6

-

1الأوزاعيمقولةلثرحفيالإسلامشيغعنالمؤلفنقل 87

-

1العرشعلىأنهفيوالتالعينالصحابةمذهبعبدالبرابنعنالمؤلفنقل 87

881-871البصريالحسنقول-9

مالكقول-10
1دياربن 88

مالكشيخحمن-عبدالرأبيبنربيعةقول-11
أن@981بن

الكؤاء091بنعبداللهقول-12
رحمهمالتابعينتابعيأقوالمملأ

لى:تعاالله
9المباركبنعبداللهقولا- ا-1391

1لأوزاعياقول-2 93

حمادقول-3
941-931وشرحهدزبن

6 1



الصفحةالموضوع

1النوريسفيانقول-4 9 4

1جريربنوهبقول-5 9 5

رضيلأربعةالأئحةاأقوالذكر*
الله

عنهم
ة

9بهومايتعلقال@ه،رحمهحنيفةأبيالإمامقولا- 2اا-5 0

مالكدارالهجرةإمامقول-2
2أنىبن 0 1

-

2مالك:الإمامأصحاباقوال 02-2 4 0

محمدالإمامقول-3
2ال@هرحمهالثافعيإدرسىبن 2ه-40 4

2الئافعي:أصحابأقوال- 4،872-52 8 1

-

الصالح:السلفبمذهبالمتمسكفيهايداهنلاالتيالثلاثالمسائل
القرانمسألةا-

النبوةمسألة-2

2العرشعلىالرحمناستواءومسالة-3 7 8

2ذلكفيالأنصاريلهروياالإسلاملثيخقصة- 78-279

-

2الجهميةأصلعلىمبيةالنبوةمسالةأنالمؤلفبيان 79-2 8 0

2لاقوالهميقتدىممنالأربعةالأنمةأتباعمنحماعةأقوالذكر@ة 81-302

3كيفبلاالسلف:قولمنللمرادالمؤلفشرح@ 0 2

3عنهوأصحابهأحمدالإمامقولذكرفصل:* 02-317

منارهم.اللهرفعالذينلحديثاأهلأئمةأقوالك@
3 23-378

3التفسيرأهلأئمةفول@ 79-074

4فيها:بقولهميحتجالذينوالعربيةاللغةأهلأئمةأقوال@ 07-4 1 1

4وسلفهملاتباعاأهلوالصوفيةالزهادأقوا@،قي 12-4 3 0

4الحسنىاللهلأسماءالشارحينأقوال@@ 4ا-30 3

للحهميةالمخالفينالإثباتأهلمنالكلامأئمةأقوالفي

4لمعطلةواوالمعتزلة 32-472

رضيالصحابةمنالإسلامشعراءقول@
الله

عنهم
4 72-476

6 1



الموضوع
الملتأبيبنأميةشرمنجمتللنبيأنثدماغير

أحمدللإمامالترمذيإسماعيلأنثدهاالتيائيةالرالقصيدةكقى

والاعتفادحيدالتوفيمحبسه-فيوهو

فيالإمامشعر@؟
يحيىوالتصوف:والزهدوالسنةوالفقهاللغة

صريالصريوسفابن
لأنصاري:ا

العلوفيالجاهليالعبسيعنترةشعرك@-

الأولين.لحكماءواالمتقدمينالفلاسفةأقوالذكر*
المثبتينالمؤمنينلجناأقوال@

النملقولذكربئ
المشهورةالوحشحمرقصةحلا

هذهفيعلينايحتجكيفالقائل:الإيرادعنالإجابةفيفصل:

منبحجة؟قولهليىممنبأقوالالمسألة
أوجهخمسة

-

العامةالفهارس

اللفظيةالفهارسا(

القرآنيةلاياتافهرسا-
لمرفوعةالأحاديتافهرس-2

والتابعينالصحابةعنالاثارفهرس-3
لأعلامواالرجالفهرس-4
5-

والبدعلمذاهبواوالفرقالطوائففهرس
الشعريةلأبياتافهرس-6
لإسلاميةالجيوشااجتماعفيالواردةالكتبأسما.فهرس-7

التفصيليةالعلميةالفهارس(2

بذلكيتعلقوماوالصفاتوالأسماءالتوحيدا-

وعلومهلتفسيرا-2

وعلومهلحديثا-3

الفقه-4

6 2

الصفحة

4 7

9-480

4 8

-513

5 1

8-519

5 20-523

5 2

-572

5 7

،28-

5 8

-591

5 91-592



لموضوعا

وعلومهاالعربيةاللغة-5
-

لمصادروالمراجعافهرس
-

للموضوعاتليجماال!الفهرس

6 2

5 9

-620
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